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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 026/2018 - DF

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de 

Cuiabá, EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 52 da Lei nº 4.964, de 26 de 

dezembro de 1985 (COJE) e Provimento nº 005/2008/CM;

 Considerando a Portaria nº 024/2018-DF instauradora da Sindicância 

Disciplinar autuada sob o nº 0719731-28.2018.8.11.0001 (CIA);

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR as servidoras LAURA DENIZE DE CARVALHO FRANÇA, 

Analista Judiciário, matrícula 9555 e JOAO MÁRCIO CAMPOS, Técnico 

Judiciário, matrícula 5208, para sob a presidência da primeira, em 

substituição aos membros  Josiane Schramm Da Silva e  Dinaura Gomes 

Ferreira Morbeck, integrarem a comissão de Sindicância Disciplinar no 

processo supramencionado.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se.

 Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA N°:

0722669-93.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 MTCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa Judicial proposto por MTCONT 

SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME. em benefício de JHONATAS PEREIRA 

DA SILVA, referente a Guia nº 35093 recolhida em indevidamente.

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

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

seguintes documentos no pedido:

 Data de Nascimento do beneficiário.

 Certidão do Distribuidor atestando a não utilização da guia.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

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

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0720295-07.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 MÔNICA AMARAL DE ANDRADE

ADVOGADO(A):

 WESLEY AMARAL DE ANDRADE - OAB/MT 24.017O

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa Judicial proposto por Mônica 

Amaral de Andrade em benefício de Wesley Amaral de Andrade referente 

à Guia nº 04814 sob o fundamento de não utilização da guia.

 Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 04814 

arrecadada no valor de R$ 44,81 (quarenta e quatro e oitenta e um reais).

Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e Arrecadação 

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

restituição e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

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

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 416/2018-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 e 01 (um) dia de compensatória, pelo Gestor 

Judiciário THIAGO OTTONI AZAMBUJA, matrícula nº. 23.549, do(a) 

Secretaria - 8ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, conforme consta 

do expediente CIA nº. 0722730-51.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) SUELEN DE MELLO RODRIGUES FONTES, 

matrícula nº. 33988, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 8ª Vara 

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

de Gestor Judiciário, no dia 27/08/2018 (compensatória) e no período de 

28/08/2018 a 06/09/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759760 Nr: 12084-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBP EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

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

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

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

1.943,98 (um mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$971,99(novecentos e setenta e 

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

e R$ 971,99(novecentos e setenta e um reais e noventa e nove 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886143 Nr: 20627-31.2014.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: VALDILENE DIAS DE MOURA

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

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

- OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 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$ 

384,76 (trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), a 

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

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

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

95,36(noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736709 Nr: 33156-87.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CONSELVAN, CLEUSA CONCEIÇÃO VICÁRIO 

CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXEY GASTÃO CONSELVAN - 

OAB: 22.350/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT, 

RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.807

 Em cumprimento a solicitação de parcelamento de custas processuais, 

informo que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no s i te  do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441100 Nr: 17667-44.2010.811.0041

 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: HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAYR FERNANDES JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HEIDGGER DA SILVA - 

OAB:10409, LORENA RAMOS SOARES - OAB:12805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT 11.794, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:MT 7.293

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023437 Nr: 33619-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

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

devidamente INTIMADA à parte 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.: 928719 Nr: 48588-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENEDITA NUNES DE OLIVEIRA, JESUEL 

NUNES DE OLIVEIRA, JEBELINA NUNES DE OLIVEIRA, JESIANE NUNES DE 

OLIVEIRA, JESIBEL NUNES DE OLIVEIRA, JOÃO NUNES DE OLIVEIRA, 

JOAO BERTOLI FILHO, GERVÁSIO BENEDITO PAES DE BARROS, IONE 

CAPISTRANO PINTO RIBEIRO, GILMAR GEMIN CIPRIANO, JOEDIL NUNES 

DE OLIVEIRA, BENESUEL LEANDRO NUNES DE OLIVEIRA, SEVERINO 

MOURA DA SILVA, ESPÓLIO DE MAURO DA COSTA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR - 

OAB:200.129/SP, DOUGLAS RAYEL - OAB:17.206/A

 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 executado, para que efetue, no prazo de 5 

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

749,76 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta 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$ 

336,33(trezentos e trinta e seis reais e trinta 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.: 824876 Nr: 30914-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:15866-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:36.814-A/GO, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780

 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.: 936651 Nr: 52917-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCIOMAR GALENO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA SUPER CENTER COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 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.: 360245 Nr: 30286-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LUCAS DA COSTA, CLAUDIO STABILE 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ONCOMED CLÍNICA DE TRATAMENTO 

MULTIDISCIPLINAR DE CANCER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA MARIANE GONZALEZ 

GARCIA - OAB:12324, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARIANA CORREA 

DA COSTA DE LACERDA SOUZA - OAB:13031/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerente RONALDO LUCAS DA COSTA, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 736,96 (setecentos e trinta e seis reais e 

noventa 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$323,53(trezentos e vinte e três reais e cinquenta e três 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736601 Nr: 33039-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISLEY MACHADO PARREIRA, WIGNO MACHADO 

PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS, MILENA 

CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT, RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 

19.807

 Em cumprimento a solicitação de parcelamento de custas processuais, 

informo que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no s i te  do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757809 Nr: 10015-05.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEVERINA DA SILVA SANTOS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:11958/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
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071450 Nr: 56025-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR CONCEIÇÃO DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:24.233

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

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

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

571,79 (quinhentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 158,36(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931342 Nr: 50044-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DIEGO AMORIM DE MATTOS FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

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

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-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$ 

667,64 (seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro 

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

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

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

R$ 254,21(duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354040 Nr: 24574-06.2008.811.0041

 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: CLÓVIS PEREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10573 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.753

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

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

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

2.826,92 (dois mil e oitocentos e vinte e seis reais e noventa e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.413,46(um mil e quatrocentos e 

treze reais e quarenta e seis centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.413,46(um mil e quatrocentos e treze reais e quarenta e 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969840 Nr: 9260-73.2015.811.0041

 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: CARMEN LUCIA TONIAZZO, PAOLA FERNANDA NEVES 

DORNELLAS, MARCELLO MOURA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALONSO FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO DORNELLAS 

FILHO - OAB:10.338-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$ 

3.619,14 (três mil e seiscentos e dezenove reais e quatorze centavos), a 

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

forma separada, sendo R$1.809,57(um mil e oitocentos e nove reais e 

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

R$1.809,57(um mil e oitocentos e nove reais e cinquenta e sete centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011162 Nr: 28076-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCP, RHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183

 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$ 

613,32 (seiscentos e treze reais e trinta e dois 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$ 199,89(cento e 

noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073833 Nr: 57040-09.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIRONY TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, RAYANNY 

L. MIRANDA NOCETI - OAB:18652, 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.: 1230492 Nr: 15019-47.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MILITÃO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS CARLOS BUSCHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESARENKO - 

OAB:MT 3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA K GARCIA 

NAVARRO - OAB:33743

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87155 Nr: 14353-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR VIEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT

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

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

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

R$311,38(trezentos e onze 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368807 Nr: 5029-13.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O, DURVAL TEODORO DE 

MELO - PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

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

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

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

1.536,54 (um mil e quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$738,77 (setecentos e trinta e oito 

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

R$768,27(setecentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043365 Nr: 43191-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMM, HELIO NUNES MIRANDA

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

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,12(sessenta e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173478 Nr: 41499-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO PAULO DE ALMEIDA

 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 FERREIRA - 

OAB:20957/O, VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 8 de 590



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.: 393974 Nr: 29366-66.2009.811.0041

 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: EDTH LUCENA ANCHIETA

 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 HAYASHIDA - 

OAB:11.758, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A, 

Roberto Douglas de Almeida Gonçalves - OAB:17574, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

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

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

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

R$549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141254 Nr: 27950-19.2016.811.0041

 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: JOSE EDENILTON BISPO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818210 Nr: 24591-66.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO CAVALHEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERSAUDE COOPERATIVA DOS 

TRABALHADORES AUTÔNOMOS EM HOSPITAIS , CLÍNICAS, AT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-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$ 

164,90 (cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$124,03(cento e vinte e quatro reais e três centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 40,87(quarenta reais e oitenta e 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130876 Nr: 23356-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO APARECIDO DE LAIA

 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: 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 

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.: 1012108 Nr: 28439-90.2015.811.0041

 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: JOÃO DONIZETE LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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 
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(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.: 777694 Nr: 31063-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON BOTELHO MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Di Latella - 

OAB:109.730-MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:66.440/MG

 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.: 774439 Nr: 27639-67.2012.811.0041

 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: ÉDER SANTANA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES DA 

SILVA - OAB:15461/MT, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, 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$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a 

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

forma separada, sendo R$206,71(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.: 795087 Nr: 1414-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVA DE OLIVEIRA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANE MARTINS MATTOS - OAB:8920- B/MT

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

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

OAB:14.469-A/MT

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

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

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

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.: 329726 Nr: 1820-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MIGUEL

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133800 Nr: 24529-21.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZIMARA DA SIILVA MORAES

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

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 
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OAB:18.713/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/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.: 1165100 Nr: 37971-54.2016.811.0041

 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: MEADM, ELIANE ALVES MARTINS DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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.: 1080973 Nr: 2011-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MICHELS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167941 Nr: 39247-23.2016.811.0041

 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: NILZA SANTOS MAGALHÃES

 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

 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.: 755685 Nr: 7732-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/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$ 

686,25 (seiscentos e oitenta e seis reais e vinte cinco centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 272,82(duzentos e 

setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929675 Nr: 49120-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGURO AUTO/BRASILVEÍCULOS CIA DE 

SEGUROS

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

OAB:12141, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

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

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

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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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.: 1083802 Nr: 3345-09.2016.811.0041

 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: NATALINA ATANAZIA DE ALMEIDA

 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/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.: 874819 Nr: 13289-06.2014.811.0041

 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: CATIA JANAINA NEVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOCANTINS REFRIGERANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:8406 OAB/BA

 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.: 1143893 Nr: 29103-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949837 Nr: 60248-35.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - OAB:OAB/MT 

2.915

 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$206,71(duzentos e seis reais e setenta 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173248 Nr: 21815-11.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNA CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA LETÍCIA DO CARMO 

- OAB:12.261, VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - 

OAB:4.676/MT

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

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

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

1.634,46 (um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$817,23(oitocentos e dezessete 

reais e vinte e três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

817,23(oitocentos e dezessete 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714790 Nr: 6841-22.2011.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RAMOS 

GONÇALVES - OAB:28428/DF, LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA 

MACHADO - OAB:28.512/DF, MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - 

OAB:28432/DF

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

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

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

597,99 (quinhentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 184,56(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712685 Nr: 7186-85.2011.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, 

OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 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.: 757816 Nr: 10022-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEVERINA DA SILVA SANTOS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:11.958 / 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.: 982979 Nr: 15371-73.2015.811.0041

 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: WELTON DA SILVA GARCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971203 Nr: 9802-91.2015.811.0041

 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: WEZELLEY GARCIA SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

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

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

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

551,07 (quinhentos e cinquenta e um reais 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$ 137,64(cento e trinta 

e sete reais e sessenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126479 Nr: 21491-98.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO ALENCAR DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 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.: 1107055 Nr: 13404-56.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VALE DO NASCIMENTO

 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

 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.: 954523 Nr: 2337-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DREYER

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 1021668 Nr: 32767-63.2015.811.0041

 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: ALECSSANDRO FERNANDES DA SILVA

 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: 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114454 Nr: 16491-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13.831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287/MT

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 12.194,16 (doze mil e cento e noventa e 

quatro reais e dezesseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$2.471,45 (dois 

mil e quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 2.406,21 (dois mil e 

quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos), para fins da guia de 

taxa. E para a parte requerida o valor de R$3.707,18 (três mil e setecentos 

e sete reais e dezoito centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 3.609,32 (três mil e seiscentos e nove reais e trinta e dois centavos) 

para fins da guia de taxa. Ficam cientificados de que deverão acessar o 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1090896 Nr: 6522-78.2016.811.0041

 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: VANILZE NUNES AGUIAR MATOZO

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB/MT 13.245 - OAB:

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

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

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

662,04 (seiscentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$331,02(trezentos e trinta e um reais e dois centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 331,02(trezentos e trinta e um 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 979848 Nr: 14033-64.2015.811.0041

 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: GILMAR PEREIRA DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

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.: 1008648 Nr: 26994-37.2015.811.0041

 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: JOSE CARVALHO GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOMÉ DA CRUZ - 

OAB:13.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

164,90 (cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$124,03(cento e vinte e quatro reais e três centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 40,87(quarenta reais e oitenta e 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750121 Nr: 1825-53.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA BARBOSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034/0, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128.341/SP

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

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

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

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.: 817750 Nr: 24176-83.2013.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL YOSHIKAZU ITO, ROSA TOSHICO 

ITO, R.T ITO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, DIANA DINIZ RIBEIRO - OAB:16544, 

JULIERME ROMERO - OAB:6240/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.: 913429 Nr: 39148-24.2014.811.0041
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

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

DEBORAH MARIA FIGUEIREDO MARINHO DA CRUZ, EVALDSON DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283/MT, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14.676/MT

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

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

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

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.: 971113 Nr: 9760-42.2015.811.0041

 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: EMERSON MOREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Claudison Rodrigues - 

OAB/MT 9.901 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957967 Nr: 3965-55.2015.811.0041

 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: EDEMILSON LUIZ LEITE SACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.O.S CONSTRUTORA COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR FARCHI DE SOUZA - 

OAB:282598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-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$ 

2.269,64 (dois mil e duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.134,82(um mil e cento e trinta e 

quatro reais e oitenta e dois centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.134,82(um mil e cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905334 Nr: 33777-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACP, MTFP, ALFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4.340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Soares Ferreira da 

Silva - OAB:14610-MT, SÍLVIA SOARES FERREIRA DA SILVA. - 

OAB:14.610/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$ 

41.169,46 (quarenta e um mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta 

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

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$21.169,46(vinte e um mil e 

cento e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 991464 Nr: 19207-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA PONCE

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

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.: 1014155 Nr: 29378-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

 PARTE AUTORA: OP, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP, AP, LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BONFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17688/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, GILBERTO JUSTINO FERREIRA - OAB:8554/PR, JORGE 

DE MORAES FILHO - OAB:3964

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

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

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

1.307,70 (um mil e trezentos e sete reais e setenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$653,85(seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e 

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

653,85(seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033165 Nr: 38178-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY VICENTE RAMOS

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

 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.: 1028824 Nr: 36228-43.2015.811.0041

 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: PENHA ROSA DE SOUZA ALVES

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 976999 Nr: 12648-81.2015.811.0041

 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: NATANIEL TESSARI DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

675,96 (seiscentos e setenta e cinco reais e noventa 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$ 

262,53(duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta 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.: 995584 Nr: 21237-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DOS SANTOS DE MORAES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

613,60 (seiscentos e treze reais e sessenta 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$ 200,17(duzentos 

reais e dezessete 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.: 1084156 Nr: 3484-58.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DOS SANTOS RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967967 Nr: 8280-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU DE BARROS

 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

 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.: 993554 Nr: 20201-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANDRE DA ROCHA

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

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.: 971873 Nr: 10150-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN DE LIMA CAMPOS

 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:8.506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1046236 Nr: 44501-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA, MARLI ISABEL 

TIECHER, MARLI ISABEL TIECHER, RAMSES VICTOR CASTOLDI

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

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15.380 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 OAB/MT, 

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula - OAB:6.285/MT, MARYHÉLVIA 

AMARAL PINHEIRO DE PAULA - OAB:OAB/MT 6285, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2693-B, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2963-B

 Diante do exposto, tendo o MM. Juiz Titular da 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário da Capital declinado a competência, suscito o Conflito 

Negativo de Competência ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-se ofício 

para essa finalidade, acompanhado das cópias de fls. 46, 47/65, 108/139, 

140/143, 144/149, 228/230, 231/232 e deste decisum, bem como cópia da 

decisão que homologou o plano de Recuperação Judicial da requerida, 

observando-se as cautelas e formalidades legais, nos termos do art. 953, 

I, do CPC e arts. 202 e seguintes do Regimento Interno do TJMT.Os autos 

ficarão suspensos até o julgamento do conflito de competência ora 

suscitado.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.Claudio 

Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1009694 Nr: 27462-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO RANDON S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA, CASTOLDI 

PARTICIPAÇÕES LTDA, RENAN CASTOLDI, RAMSES VICTOR CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

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

OAB:14606/MT

 Diante do exposto, tendo o MM. Juiz Titular da 1ª Vara Especializada em 

Direito Bancário da Capital declinado a competência, suscito o Conflito 

Negativo de Competência ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-se ofício 

para essa finalidade, acompanhado das cópias de fls. 39/47, 65/66, 91/96, 

109/112, 114, 115 e deste decisum, observando-se as cautelas e 

formalidades legais, nos termos do art. 953, I, do CPC e arts. 202 e 

seguintes do Regimento Interno do TJMT.Os autos ficarão suspensos até 

o julgamento do conflito de competência ora suscitado.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 326960 Nr: 215-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/CLTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FAVALESSA SAMPAIO 

- OAB:375091 OAB/SP, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - OAB:11407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 Diante do exposto, tendo o MM. Juiz Titular da 1ª Vara Especializada em 

Direito Bancário da Capital declinado a competência, suscito o Conflito 

Negativo de Competência ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-se ofício 

para essa finalidade, acompanhado das cópias de fls. 02/18, 102/107, 

147/150, 157/163, 171/174, 175 e deste decisum, observando-se as 

cautelas e formalidades legais, nos termos do art. 953, I, do CPC e arts. 

202 e seguintes do Regimento Interno do TJMT.Os autos ficarão 

suspensos até o julgamento do conflito de competência ora 

suscitado.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.Claudio 

Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1119888 Nr: 18731-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, tendo o MM. Juiz Titular da 1ª Vara Especializada em 

Direito Bancário da Capital declinado a competência, suscito o Conflito 

Negativo de Competência ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-se ofício 

para essa finalidade, acompanhado das cópias de fls. 04/06, 28/29, 32/33, 

35/36, 40/41 e deste decisum, bem como da decisão que homologou o 

plano de Recuperação Judicial da executada Aurora, observando-se as 

cautelas e formalidades legais, nos termos do art. 953, I, do CPC e arts. 

202 e seguintes do Regimento Interno do TJMT.Os autos ficarão 

suspensos até o julgamento do conflito de competência ora 

suscitado.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.Claudio 

Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1319361 Nr: 13034-09.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON GOMES DA SILVA, OLVEPAR DA AMAZONIA 

S/A IND. E COMERCIO, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, VITORIAN 

COMPRA E VENDA DE BENS S.A., NELSON TIRLONE, Luiz Valdecir Ritti, 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, Gobbi & 

Companhia Ltda, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ, NELSON JOSÉ 

VIGOLO, Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimenticios Ltda., 

KPM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, TRANSPORTADORA 

GRAMADO LTDA, VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI, RODRIGO DE 

PAULO CORREA, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, 

GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A, IMCOPA - 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IND. DE ÓLEOS LTDA, STRADA 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

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

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

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA - OAB:, GLEISON GOMES DA SILVA - 

OAB:19.605/O, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de INCIDENTE aos autos principais da falência de OLVEPAR S/A 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO (código 80525), com o objetivo de analisar o 

requerimento formulado por GLEISON GOMES DA SILVA para pagamento 

dos honorários durante o período em que exerceu a sindicância.

Pugna o requerente pelo recebimento da quantia de R$ 30.333,30 (trinta 

mil, trezentos e trinta e três reais e trinta centavos), que, de acordo com o 

mesmo corresponde aos meses de dezembro/2015 (12 dias), janeiro/2016 

(03 dias), fevereiro/2016 (29 dias), março/2016 (30 dias) e abril/2016 (03 

dias).

Assim, determino:

I) Intime-se a SÍNDICA e a falida para manifestação, no prazo comum de 10 

(dez) dias úteis.

 II) Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

III) Após, voltem-me conclusos para deliberações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1318966 Nr: 12916-33.2018.811.0041

 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: JOACIL HERMINIO DA CRUZ, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Vistos.Defiro o pedido de desentranhamento formulado pela parte autora 

à fl. 13, devendo os originais ser substituídos por fotocópia, 

certificando-se o necessário.Adotada as providências acima, remetam-se 

os autos ao arquivo, mediante a adoção das providências 

pertinentes.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 14 de agosto de 2018.Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1318965 Nr: 12915-48.2018.811.0041

 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: JOSÉ SIQUEIRA DO BOMDESPACHO, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Vistos.Defiro o pedido de desentranhamento formulado pela parte autora 

à fl. 14, devendo os originais ser substituídos por fotocópia, 

certificando-se o necessário.Adotada as providências acima, remetam-se 
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os autos ao arquivo, mediante a adoção das providências 

pertinentes.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 14 de agosto de 2018.Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206427 Nr: 6973-69.2017.811.0041

 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: JOCIMAR EMANOEL DE FIGUEIREDO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.[...] Vieram os autos conclusos.É o relatório. Fundamento e 

decido.Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, 

embora devidamente intimada por publicação (fl. 16), através de seu 

advogado constituído, e pessoalmente (fl.17), para promover o andamento 

do processo, a parte autora se manteve inerte.Como se sabe, é dever das 

partes comunicarem ao juízo as mudanças de endereços ocorridas no 

curso do processo. [..].Por conseguinte, nesses casos, a ausência de 

manifestação da parte autora impõe a extinção do feito sem resolução do 

mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

CPC.Neste sentido, tem-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - PARTE 

AUTORA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NA INICIAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Consoante 

entendimento consagrado no STJ, uma vez frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento ao feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial, julga-se extinto o processo, 

sem resolução do mérito por abandono causa, nos termos do art. 267, III 

do CPC (TJ MG AC:1034712002008100 MG, Relator: Octavio Augusto De 

Nigris Boccalino, Data de Julagamento: 03/03/2015, Câmaras Cíveis/ 18 

CÂMARA CÍVEL, Data de publicação 09/03/2015) Posto isso, julgo extinto 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais, se 

houver.Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, vez 

que a relação processual não chegou a se aperfeiçoar.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães. Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258798 Nr: 23951-24.2017.811.0041

 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: CLIZUARTE SILVA BOTELHO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA 

- OAB:15203/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. [...] A parte autora aduz que firmou acordo na Justiça do Trabalho 

com a recuperanda, em que ficou pactuado o pagamento, por esta, de 

valor devido a título de verbas indenizatórias, ressaltando-se que o vínculo 

empregatício se refere a período anterior e posterior ao protocolo do 

pedido de recuperação judicial neste juízo. Juntou documentos às fls. 

04/14.Instado a se manifestar, o administrador judicial opinou pela inclusão 

do crédito trabalhista no quadro-geral de credores no valor pleiteado na 

inicial, tendo em vista que a maior parte do crédito foi constituída antes do 

pedido de recuperação judicial, conforme se infere do parecer de fls. 

16/17.É o relatório do essencial. Fundamento e decido.Conforme relatado, 

a parte autora pretende a habilitação de seu crédito trabalhista no importe 

de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), no quadro-geral de 

credores do processo de recuperação judicial da empresa requerida, 

alegando que o referido valor foi objeto de acordo firmado perante a 

justiça especializada, consistente em verbas indenizatórias, cujo montante 

é líquido e certo. No presente caso, vê-se na certidão emitida pela Vara do 

Trabalho que, no acordo firmado entre as partes, há previsão expressa da 

importância pleiteada na inicial, bem assim que o referido documento 

constitui título executivo validamente formalizado junto ao Juízo 

Trabalhista, o que autoriza a manutenção do valor estipulado entre as 

partes, nos termos do art. 6º, § 2º, da LRF. Cabe registrar, ainda, que a 

relação de emprego havida entre as partes, mesmo que com término 

posterior ao pedido de recuperação judicial, justifica a sujeição do crédito 

constituído perante a Justiça do Trabalho ao concurso de credores. Isso 

porque a interpretação do art. 49, caput, em conjunto com o art. 6º, § 1º, 

ambos da LRF autoriza a conclusão de que estão abrangidos pelos efeitos 

da recuperação judicial os créditos decorrentes de fatos jurídicos 

constituídos anteriormente ao pedido recuperacional, ainda que o título 

tenha se formado em momento posterior. Nesse sentido trilha a 

jurisprudência pátria, notadamente do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, in verbis: HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Recuperação 

judicial – Crédito trabalhista – Reclamação trabalhista ajuizada após o 

requerimento da recuperação judicial – Composição entre o reclamante e a 

recuperanda homologada perante a justiça especializada – Sujeição ao 

procedimento recuperatório – Decisão mantida neste ponto. (...). TJSP. AI 

2162866-96.2015.8.26.0000. Rel. Des. Ricardo Negrão. Órgão julgador 2ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial. DJE 29/03/2016.Cabe lembrar 

que os créditos derivados da relação de trabalho deverão ser inscritos no 

quadro-geral de credores pelo valor determinado na sentença/acordo 

trabalhista – atualizados até a data do pedido de recuperação judicial (art. 

9º, II, da LRF), se for o caso –, expurgando-se, apenas, as verbas de 

caráter tributário por ele não titularizadas (INSS e IRPF), seguindo o 

precedente do TJSP (Recurso de Agravo de Instrumento n. 

2107654-90.2015.8.26.0000). Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, e determino ao administrador judicial que inclua 

no quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora no montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), 

consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 932592 Nr: 50699-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165.202-A/SP, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO 

- OAB:7348/MT, MAURO CEZAR BARTONELI JUNIOR - OAB:176.125/SP, 

RALPH MELLES STICCA - OAB:236.471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Vistos.Diante da interposição de recurso de Agravo de Instrumento 

noticiada à fls. 155/156, oficie-se à Quarta Câmara de Direito Privado 

solicitando informações acerca do andamento do AI n. 

1012790-26.2017.8.11.0000.Com a resposta, volte-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206465 Nr: 7004-89.2017.811.0041

 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: JULIO CESAR ELIAS DE ARAÚJO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - 

OAB:18525/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. [...] Como se sabe, é dever das partes comunicarem ao juízo as 

mudanças de endereços ocorridas no curso do processo. Por outro lado, 

serão eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência de comunicação de modificação de endereço, nos exatos 

termos do parágrafo único do art. 274 do CPC.Assim, como a última 

tentativa de intimação pessoal do autor para impulsionar o feito ocorreu no 

endereço que este forneceu nos autos, presume-se a validade 

daquela.Por conseguinte, nesses casos, a ausência de manifestação da 

parte autora impõe a extinção do feito sem resolução do mérito por 

abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.Neste 

sentido, tem-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - PARTE AUTORA NÃO 

ENCONTRADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NA INICIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Consoante entendimento 

consagrado no STJ, uma vez frustrada a tentativa de intimação da parte 

autora para dar andamento ao feito, por não ter sido encontrada no 

endereço fornecido na inicial, julga-se extinto o processo, sem resolução 

do mérito por abandono causa, nos termos do art. 267, III do CPC (TJ MG 

AC:1034712002008100 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalino, 

Data de Julagamento: 03/03/2015, Câmaras Cíveis/ 18 CÂMARA CÍVEL, 

Data de publicação 09/03/2015) Posto isso, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, condenando 

a parte autora ao pagamento de custas processuais, se houver.Deixo de 

condenar a requerente em honorários advocatícios, vez que a relação 

processual não chegou a se aperfeiçoar.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1193396 Nr: 2505-62.2017.811.0041

 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: JOAO BATISTA PINTO DE FIGUEIREDO NETO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, SAMANTHA LISBOA PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/RJ-172244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) 

dias.Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se.

Às providências.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 994261 Nr: 20666-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S.A - DIVISÃO PIONNER, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:5367/O, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5.706, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO 

- OAB:684-COREC, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B/MT, RUBIANE KELI 

MASSONI - OAB:MT/ 12.419, VANESSA PELEGRINI - OAB:10.059-MT

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

OAB:6218/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950-MT

 Vistos.Cuida-se de cumprimento de sentença protocolado nos próprios 

autos desta habilitação de crédito, pelo advogado do requerido, Dr. 

Antonio Frange Junior, em desfavor de Du Pont do Brasil S.A – Divisão 

Pionner.À fl. 103, a Secretaria certificou o trânsito em julgado da sentença 

de fl. 97.O requerente, às fls. 98/102, pugnou pelo pagamento dos 

honorários advocatícios no montante de R$ 1.016,48 (mil e dezesseis 

reais e quarenta e oito centavos), atualizado até a data de 30.11.2017.É o 

breve relato. Decido.Intime-se a parte devedora, via DJE, para pagar o 

débito na forma requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar, nos termos do art. 523 e 

seguintes do CPC.Caso não efetuado o pagamento voluntário 

tempestivamente, certifique-se, ficando desde já deferida a penhora on 

line perquirida pelo requerente à fl. 100.Não oferecida impugnação no 

prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, para requerer o que entender 

pertinente.Encaminhe-se os autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado 

acerca da existência de custas pendentes.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

09 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1039068 Nr: 41196-19.2015.811.0041

 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: GERDAU AÇOS LONGOS S/A, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18.351, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/mt, MARCOS MOREIRA MACIEL - OAB:15.392, MAURO 

MOLINA PEDROSO JÚNIOR - OAB:34958/GO, PATRICK ALVES COSTA 

- OAB:7.993-B

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

OAB:6218/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950-MT

 Vistos.Cuida-se de cumprimento de sentença protocolado nos próprios 

autos desta habilitação de crédito, pelo advogado do requerido, Dr. 

Antonio Frange Junior, em desfavor de Gerdau Aços Longos S/A.À fl. 

196, a Secretaria certificou o trânsito em julgado da sentença de fl. 189.O 

requerente, às fls. 191/195, pugnou pelo pagamento dos honorários 

advocatícios no montante de R$ 1.024,43 (mil e vinte e quatro reais e 

quarenta e três centavos), atualizado até a data de 30.11.2017.É o breve 

relato. Decido.Intime-se a parte devedora, via DJE, para pagar o débito na 

forma requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar, nos termos do art. 523 e 

seguintes do CPC.Caso não efetuado o pagamento voluntário 

tempestivamente, certifique-se, ficando desde já deferida a penhora on 

line perquirida pelo requerente à fl. 100.Não oferecida impugnação no 

prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, para requerer o que entender 

pertinente.

Encaminhe-se os autos ao Cartório Distribuidor para conversão da ação 
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para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado acerca da 

existência de custas pendentes.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de 

agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191453 Nr: 1863-89.2017.811.0041

 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: JAIME CANDIDO DA SILVEIRA, IRIS SANDRA FONTANA 

DA SILVEIRA, FABIO HELENE LESSA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - 

OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:19.032/MT

 Vistos.Defiro o pedido de dilação de prazo de fl. 150.Decorrido o prazo, e 

com os documentos juntados nos autos, renove-se a intimação do 

administrador judicial para emitir seu parecer em 05 (cinco) dias.Após, 

retornem os autos imediatamente conclusos.

Às providências.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 840759 Nr: 45109-77.2013.811.0041

 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: HENRIQUE ARY CAVALCANTE, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779, WIRAN DA SILVA - OAB:11861

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

OAB:6.218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Vistos.Considerando que a carta intimação foi devolvida sem a descrição 

do motivo, conforme se infere à fl. 20v, renove-se a intimação da parte 

autora para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, III, §1º CPC.Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 888948 Nr: 23078-29.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A, WILBER NORIO OHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO WERNER FINGER, SILVANA 

COMPAGNONI FINGER, AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO PEDRO LTDA

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

OAB:13.842-A/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

 Vistos.Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se, quanto às petições de fls. 246/249 e fls. 265/269.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.Às 

providências.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1035804 Nr: 39492-68.2015.811.0041

 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: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17688/MT, Edmar Alves de Azevedo Jínior - 

OAB:13952/B-MT, JANAINA DO AMARAL SILVA - OAB:14.972 - MT, 

JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.Habilitação de crédito proposta por Dimaq Campotrat Cuiabá 

Comercial Ltda, em face de Aurora Construções Incorporações e Serviços 

Ltda.Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos pela 

recuperanda às fls.41/42, nos termos do art. 1.023, §2º do CPC.Após, 

certifique-se e concluso.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de agosto de 

2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 199995 Nr: 17403-03.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA, 

RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉLIA CRISTINA DE OLIVEIRA JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, FLAVIA OLIVEIRA SANTOS - OAB:OAB/MT9300, 

RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11800, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP

 (...)Portanto, defiro a pesquisa de bens passíveis de constrição por 

intermédio do sistema RENAJUD, consoante requerido à fl. 

132/134.Registro que, os autos permaneceram em gabinete até que sejam 

concluídas as diligências deferidas, uma vez que cabe o Juízo 

realizá-las.Com a resposta das diligências encartadas aos autos, intime-se 

a exequente para que se manifeste acerca do resultado das pesquisas, 

no prazo de 10 (dez dias).Cumpra-se. Às providências.Cuiabá, 10 de 

agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 733865 Nr: 30124-74.2011.811.0041

 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: LING. IMP. EXP. DE AUTOPEÇAS LTDA, MILTON VIZINI 

CORREA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILTON RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:206647/SP, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Vistos.Expeça-se alvará judicial em favor de Euclides Ribeiro Silva 

Advogados Associados, nos termos da petição de fl. 111.

No mais, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as anotações e baixas necessárias.

Às providências.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206538 Nr: 7068-02.2017.811.0041

 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: GALILEU GALILEI, GENILSON SERGIO DA SILVA, 

GILDESIO FERREIRA DOS SANTOS, GILSO MARTINS FERREIRA, GILSON 

DIAS DA SILVA, GIOVANNE LUCCA MONTEIRO ALCANTRA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, GONÇALO INÁCIO VIEIRA, GRACINO 

CONSTANTINO DE MORAES

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.Trata-se de habilitação de crédito trabalhista, proposta por Galileu 

Galilei, visando habilitar o valor de R$ 22.757,76 (vinte dois mil setecentos 

e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) no quadro-geral de 

credores da Recuperação Judicial da empresa Aurora, na classe 

trabalhista [...] Cabe lembrar que os créditos derivados da relação de 

trabalho deverão ser inscritos no quadro-geral de credores pelo valor 

determinado na sentença/acordo trabalhista.No que tange às parcelas do 

FGTS, entendo pertinente a sua inclusão como crédito de titularidade do 

trabalhador, no sentido de que tal prestação corresponde a direito de 

índole social e trabalhista, afastando-se a sua natureza 

tributária.Considerando, portanto, que a parcela do FGTS tem 

naturezatrabalhista, estão corretos todos os valores constantes na 

certidão emitida pela Justiça Especializada, os quais deverão ser incluídos 

no quadro-geral de credores da recuperanda, vez que decorrentes da 

relação de trabalho desenvolvida pela parte autora anteriormente à 

distribuição do pedido da recuperação judicial. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e determino ao administrador 

judicial que inclua no quadro-geral de credores da empresa recuperanda o 

crédito da parte autora no montante de R$ 22.757,76 (vinte dois mil 

setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), 

consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do 

FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães 

juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1322051 Nr: 13806-69.2018.811.0041

 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: JORGE ALEXANDRE FIGUEIREDO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:279654

 Vistos.(...).Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão do trânsito em 

julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial; c) documentos pessoais da parte 

autora, inclusive CTPS.Em caso de descumprimento das determinações 

acima, venham os autos conclusos para ulteriores deliberações.Com a 

juntada da manifestação, intime-se a recuperanda para se manifestar, no 

prazo de 05(cinco) dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial 

para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou 

não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, 

apontando seu valor e classe.Após, vista ao Ministério Público.Defiro o os 

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

CPC.Às providências.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1321608 Nr: 13655-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SILVA DOS SANTOS, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:

 Vistos.(...).Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão do trânsito em 

julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial; c) documentos pessoais da parte 

autora, inclusive CTPS; d) comprovante de endereço.Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.Na 

sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

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

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

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

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

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

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe.Após, 

vista ao Ministério Público.Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às providências.Cuiabá, 10 de 

agosto de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1321614 Nr: 13661-13.2018.811.0041

 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: DIEGO SIQUEIRA CARVALHO

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

INCORPORADORA LTDA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171 OAB/MT

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

OAB:18763-A, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.(...)Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão do trânsito em 
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julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial; c) comprovante de endereço.Em 

caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

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

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

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

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

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

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

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

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

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

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

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

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

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

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

providências.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1321612 Nr: 13659-43.2018.811.0041

 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: ALINE CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS, FABÍOLA 

BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171 OAB/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.(...)Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão do trânsito em 

julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial; c) comprovante de endereço.Em 

caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

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

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

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

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

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

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

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

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

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

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

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

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

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

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

providências.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1321607 Nr: 13654-21.2018.811.0041

 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: LEONIZA FRANCISCA LARA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - 

OAB:5901-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.(...) Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão do trânsito em 

julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial; c) cópia da CTPS; d) comprovante 

de endereço.Em caso de descumprimento das determinações acima, 

venham os autos conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da 

manifestação, intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 

05(cinco) dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se 

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

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

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

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

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

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

providências.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1176589 Nr: 42668-21.2016.811.0041

 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: PAULO HENRIQUE MONGENIO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos.Considerando o teor da certidão juntada à fl. 20, renove-se a 

intimação da parte autora para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1º 

CPC.Cumpra-se.Cuiabá, 07 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191460 Nr: 1869-96.2017.811.0041

 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: EDMUNDO ALONSO ARDAIA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Vistos.Intime-se a parte autora para, em 05(cinco) dias, se manifestar 

quanto aos petitórios de fls. 99/101 e 103/117.Às providências.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152638 Nr: 32896-34.2016.811.0041
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 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: ELIZEU RAMOS DO NASCIMENTO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais) consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1184462 Nr: 45329-70.2016.811.0041

 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: VANDENELSON RODRIGUES COSTA MARQUES, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:17.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que retifique o valor no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora no montante de R$ 2.720,75 (dois mil setecentos e vinte reais e 

setenta e cinco centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, 

caso pendentes, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 894019 Nr: 25909-50.2014.811.0041

 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: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, JONI DE ARRUDA PINTO - OAB:3600/MT

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

OAB:6.218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Vistos.Consoante manifestação do administrador judicial às fls. 17/19, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo pormenorizado atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, oportunidade em que deverá esclarecer quais parcelas do acordo 

restaram inadimplentes.Às providências.Cuiabá, 08 de agosto de 

2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 385720 Nr: 40971-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, CÍNTIA DIAS TEIXEIRA, 

PEDRO MARTINS VERÃO, FRANCINARA TEIXEIRA REZENDE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - 

OAB:13.950/MT, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - 

OAB:4.507/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARIA AUXILIADORA DA SILVA GARCIA LEAL - OAB:4887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032

 Vistos.Consoante manifestação da parte autora de fls. 219/221, intime-se 

o administrador judicial pronunciar-se em 05 (cinco) dias.

Às providências. Cuiabá, 08 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1245003 Nr: 19581-02.2017.811.0041

 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: SIDNEY JOSE KUNZLER, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que retifique o valor no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora para que passe a constar o montante de R$ 2.439,93 (dois mil 

quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), consistente 

em valor devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do 

FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1184455 Nr: 45322-78.2016.811.0041

 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: WESLEY BARBOSA FERRACINI, Luiz Alexandre 

Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 
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SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GESIEL SANTOS PEDREIRA - 

OAB:SP/333947, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de agosto de 

2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206702 Nr: 7211-88.2017.811.0041

 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: JOSÉ ORNILDO SOUZA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11.250/MT, KÁTIA CRISANTO - OAB:7345, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.853,00 (seis mil oitocentos e cinquenta e três reais), consistente em 

valor devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 06 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1256342 Nr: 23108-59.2017.811.0041

 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: CASIMIRO MANOEL DE OLIVEIRA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.425,65 (seis mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1256338 Nr: 23104-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MANOEL DE SOUZA NUNES, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

7.276,22 (sete mil duzentos e setenta e seis reais e vinte dois centavos), 

consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 07 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1256340 Nr: 23106-89.2017.811.0041

 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: MAURO FRANÇA DE PINHO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de 
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13.761,04 (treze mil setecentos sessenta e um reais e quatro centavos), 

consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do 

FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1256339 Nr: 23105-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO VERSALLI, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

17.763,97 (dezessete mil setecentos e sessenta e três reais e noventa e 

sete centavos) consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, 

caso pendentes, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de agosto de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1088304 Nr: 5365-70.2016.811.0041

 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: HERNANDES SOARES DOS SANTOS, FABÍOLA BRITO 

DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ESCOBAR - OAB:19.364, 

EDVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 12.552, ELIZ MARIA 

ARANTES DA SILVA BORGES - OAB:19.967, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS - OAB:18763-A, LANES PEREIRA DA SILVA - OAB:10.714, 

LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - OAB:20.410/MT

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

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

 Trata-se de habilitação de crédito proposta por Hernandes Soares dos 

Santos pela qual almeja a inclusão de seu crédito no quadro-geral de 

credores da recuperação judicial de Engecenter Construtora e 

Incorporações, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 983647 

Embora devidamente intimada pelo DJE nº 9865, de 23/09/2016, a parte 

autora deixou de se manifestar nos autos, o que resultou na sua intimação 

pessoal para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, III, § 1°, do CPC. Expedida a carta de intimação pessoal, 

não foi possível realizá-la, haja vista o endereço informado nos autos pela 

parte autora ser insuficiente.[...]Posto isso, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, condenando 

a parte autora ao pagamento de custas processuais, se houver.Deixo de 

condenar a requerente em honorários advocatícios, vez que a relação 

processual não chegou a se aperfeiçoar.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1256345 Nr: 23111-14.2017.811.0041

 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: JOSE CARLOS FERNANDES, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 02/10/2017, 

proposta por José Carlos Fernandes, visando habilitar o valor de R$ 

12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) no quadro-geral de credores da 

Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções Incorporações e 

Serviços Ltda, na classe trabalhista [...] Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e determino ao administrador 

judicial que inclua no quadro-geral de credores da empresa recuperanda o 

crédito da parte autora no montante de R$ 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 781874 Nr: 35493-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BATISTA DA CONCEIÇÃO, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME, MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR

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

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT

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

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

 Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, III e § 1º, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de 

custas processuais, se houver.Deixo de condenar a requerente em 

honorários advocatícios, vez que a relação processual não chegou a se 

aperfeiçoar.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de agosto de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães
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 Cod. Proc.: 814543 Nr: 21003-51.2013.811.0041

 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: VALMIR LOPES DE LIMA, MARIA LUCIA SILVA DE 

AQUINO, PEDRO MARTINS VERÃO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

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

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

OAB:684-COREC, MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO - OAB:7373/MT, 

PAUL HENRY BUENO FORT - OAB:5263-E, Vânia Regina de Melo Fort - 

OAB:4378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Vistos.Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto ao petitório de fls. 55/56.Ato contínuo, renove-se a intimação do 

administrador judicial para se pronunciar, em igual prazo.Com as 

manifestações, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206843 Nr: 7345-18.2017.811.0041

 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: ANTONIO SUERLANGE PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SOUSA REBOUÇAS - 

OAB:OAB/MT 15.088-8, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SONIR VIANA SAVARIS - OAB:OAB/RO 4924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Trata-se de habilitação de crédito proposta por Antonio Suerlange 

Pereira dos Santos pela qual almeja a inclusão de seu crédito no 

quadro-geral de credores da recuperação judicial de Aurora Construções 

e Incorporações Ltda., que tramita nesta Vara Especializada sob o n 

985434. [...] Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, condenando a parte autora ao 

pagamento de custas processuais, se houver.Deixo de condenar a 

requerente em honorários advocatícios, vez que a relação processual não 

chegou a se aperfeiçoar.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de 

agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 840744 Nr: 45094-11.2013.811.0041

 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: ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA, ADELSON 

ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER OLIVEIRA DA SILVA, TUT 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

VALESCA PRATTI DE LIMA - OAB:13.943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT

 Vistos. (...) Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, o extinguindo 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, pois o 

plano não alcança as relações constituídas após a propositura do pedido 

da recuperação judicial.Condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com fundamento no 

art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, bem como custas e despesas 

processuais.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de 

agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259520 Nr: 24228-40.2017.811.0041

 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: GILSO MARTINS FERREIRA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7.633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 

17/10/2017, proposta por Gilso Martins Ferreira, visando habilitar o valor 

de R$ 10.230,65 (dez mil duzentos e trinta reais e sessenta e cinco 

centavos) no quadro-geral de credores da Recuperação Judicial da 

empresa Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda, na classe 

trabalhista. Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral 

de credores da empresa recuperanda o crédito da parte autora no 

montante de R$ 10.230,65 (dez mil duzentos e trinta reais e sessenta e 

cinco centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de agosto de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1135009 Nr: 25083-53.2016.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA IND. DA 

CONST. E DO IMOB., LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, o extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, pois o plano não 

alcança as relações constituídas após a propositura do pedido da 

recuperação judicial.Condeno a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º 

e 8º do CPC, bem como custas e despesas processuais, caso 

pendentes.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de 

agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 984621 Nr: 16116-53.2015.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DAMIAO DA SILVA, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS OAB 16694, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

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

MENDES - OAB:8361/MT, DORALICE FRANCISCA GARCIA. - 

OAB:7.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIMAR AZEVEDO 

SELVATICO - OAB:21282/O, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024

 Vistos. Trata-se de habilitação de crédito proposta por José Damião da 

Silva pela qual almeja a inclusão de seu crédito no quadro-geral de 

credores da recuperação judicial de Clautur Viagens e Turismo Ltda. – ME 

e Clautur Viagens, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 870543. 

[...] Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, condenando a parte autora ao 

pagamento de custas processuais, se houver.Deixo de condenar a 

requerente em honorários advocatícios, vez que a relação processual não 

chegou a se aperfeiçoar.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de 

agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152783 Nr: 32990-79.2016.811.0041

 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: SUELLEN DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLY MOREIRA ALVES DA 

SILVA ROCHA - OAB:21651, HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - 

OAB:15203/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Trata-se de habilitação de crédito proposta por Suellen de Souza 

pela qual almeja a inclusão de seu crédito no quadro-geral de credores da 

recuperação judicial de Aurora Construções Incorporações e Serviços 

Ltda, que tramita nesta Vara Especializada sob o n. 985434. Embora 

devidamente intimada pelo DJE n°10144, de 23/11/2017, a parte autora 

deixou de se manifestar nos autos, o que resultou na sua intimação 

pessoal para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, III, § 1°, do CPC. Expedido o mandado de intimação 

através de oficial de justiça, não foi possível a intimação da parte autora 

conforme se infere na certidão de fl. 22 [...] Posto isso, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais, se 

houver.Deixo de condenar a requerente em honorários advocatícios, vez 

que a relação processual não chegou a se aperfeiçoar.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1157071 Nr: 34708-14.2016.811.0041

 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: MARIVALDO MIRANDA DA SILVA, FABIO HELENE 

LESSA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:16633/MT, JOÃO CESAR FADUL - OAB:4541-B/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRINA ELY GOUVÊA F. 

JUNQUEIRA - OAB:6.638

 Vistos. Trata-se de habilitação de crédito proposta por Marivaldo Miranda 

da Silva pela qual almeja a inclusão de seu crédito no quadro-geral de 

credores da recuperação judicial de Tut Transportes Ltda., que tramita 

nesta Vara Especializada sob o n. 215922. Embora devidamente intimada 

pelo DJE nº 9944, de 20/01/2017, a parte autora deixou de se manifestar 

nos autos, o que resultou na sua intimação pessoal para dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, 

§ 1°, do CPC. Expedido o mandado de intimação através de oficial de 

justiça, não foi possível a intimação da parte autora conforme se infere na 

certidão de fl. 18. [...] Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, condenando a parte 

autora ao pagamento de custas processuais, se houver.Deixo de 

condenar a requerente em honorários advocatícios, vez que a relação 

processual não chegou a se aperfeiçoar.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Dire

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1256341 Nr: 23107-74.2017.811.0041

 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: BENEDITO MARQUES DE SOUZA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 

02/10/2017, proposta por Benedito Marques de Souza, visando habilitar o 

valor de R$ 6.917,87 (seis mil novecentos e dezessete reais e oitenta e 

sete centavos), no quadro-geral de credores da Recuperação Judicial da 

empresa Aurora Construções e Incorporações Ltda, na classe trabalhista 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.917,87 (seis mil novecentos e dezessete reais e oitenta e sete 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258806 Nr: 23957-31.2017.811.0041

 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: GILDESIO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 
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MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 

16/10/2017, proposta por Gildesio Ferreira dos Santos, visando habilitar o 

valor de R$ 8.176,84 (oito mil cento e setenta e seis reais e oitenta e 

quatro centavos) no quadro-geral de credores da Recuperação Judicial da 

empresa Aurora Construções e Incorporações e Serviços Ltda, na classe 

trabalhista. [...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral 

de credores da empresa recuperanda o crédito da parte autora no 

montante de R$ 8.176,84 (oito mil cento e setenta e seis reais e oitenta e 

quatro centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, 

caso pendentes, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de agosto de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206590 Nr: 7115-73.2017.811.0041

 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: SANDRO ANTUNES DA SILVA, SANDRO DA SILVA, 

SEBASTIÃO XAVIER, SEBASTIÃO BAPTISTA BARCELOS, SINVALDO 

ALVES SOARES, STEFFANY PADINHA DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, SUELY OLIVEIRA DA SILVA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7.633/MT, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 27/03/2017, 

proposta por Sandro Antunes da Silva, visando habilitar o valor de R$ 

7.389,95 (sete mil reais trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco 

centavos), no quadro-geral de credores da Recuperação Judicial da 

empresa Aurora Construções e Incorporações e Serviços Ltda, na classe 

trabalhista. A parte autora aduz que firmou acordo na Justiça do Trabalho 

com a recuperanda, em que ficou pactuado o pagamento, por esta, de 

valor devido a título de verbas indenizatórias e FGTS, ressaltando-se que 

o vínculo empregatício se refere a período anterior ao protocolo do pedido 

de recuperação judicial neste juízo. [...] Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e determino ao administrador 

judicial que inclua no quadro-geral de credores da empresa recuperanda o 

crédito da parte autora no montante de R$ 7.389,95 (sete mil reais 

trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), consistente 

em valor devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do 

FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1256343 Nr: 23109-44.2017.811.0041

 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: APARECIDO ALVES SIQUEIRA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7.633/MT, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de 

R$5.771,17 (cinco mil setecentos e setenta e um reais e dezessete 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, Cuiabá, 08 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206412 Nr: 6961-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BEZERRA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais),, consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 06 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010470-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT0003988A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MACLEIDE ROCHA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando a minha 

convocação pela Desembargadora Serly Marcons Alves para participação 

de reunião no Tribunal de Justiça para apresentação de proposta de 

alteração do SDCR, REDESIGNO a audiência de justificação para o dia 

20/09/2018 às 16h30min. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017117-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELZITA DE OLIVEIRA (RÉU)

LURDES DE FRANÇA (RÉU)

LUCINEI DE OLIVEIRA SANTOS (RÉU)

ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (RÉU)

GILBERTO RENNER (RÉU)

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (RÉU)

DWAINY CORREA KOSLOWSKI (RÉU)

LUCAS SILVA STEIN (RÉU)

DARGETA DE TAL (RÉU)

ELENE NEUMANN (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos em correição. 1. Expeça-se 

nova carta precatória à comarca de Nova Mutum, haja vista que foi 

devolvida pela ausência de recolhimento de custas, mas parte é 

beneficiária da gratuidade judiciária. 2. Conste de forma destacada a 

gratuidade judiciária, a fim de evitar nova devolução indevida. 3. INTIMO a 

Defensoria Pública para que oferte defesa pelos réus que compareceram 

à audiência, pois não está atuando apenas como custos vulnerabilis, na 

forma do artigo 554, §2º do CPC. 4. Certifique-se ainda quanto ao integral 

cumprimento da decisão de Id. 11848377. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002565-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE (AUTOR)

SERGIO ADIB HAGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DURCE DE AMORIM PINTO (RÉU)

OSMAR DE LARA PINTO (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002565-81.2018.8.11.0041. AUTOR: SERGIO ADIB HAGE, HERCILIA DE 

BARROS MACIEL HAGGE RÉU: OSMAR DE LARA PINTO, DURCE DE 

AMORIM PINTO Vistos. SÉRGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS 

MACIEL HAGE ajuizaram a presente ação declaratória de rescisão 

contratual c/c reintegração de posse em face de OSMAR LARA PINTO e 

sua esposa DURCE DE AMORIM PINTO, sob o fundamento de que 

celebraram diversos contratos de Arrendamento, Arrendamento e Aluguel 

e Comodato do imóvel denominado Sesmaria São José, com 62 hectares, 

Bairro Coxipó, nesta Capital aos réus, que passaram a agir como se donos 

fossem da referida área, recusando, inclusive, de devolvê-la aos autores, 

legítimos proprietários quando solicitado. Ao final, pleiteou pela 

reintegração de sua posse na área de 62 hectares em questão e a 

rescisão contratual de comodato da área firmado. Com a inicial colacionou 

documentos de id. 11640773 ao id. 11663840. Os autos foram inicialmente 

distribuídos de forma alternada e aleatória para o juízo da Décima Primeira 

Vara Cível desta Capital, que declinou de sua competência para 

processamento e julgamento em favor deste juízo Especializado, nos 

termos da Resolução nº. 006/2014/TP (id. 11938158). Em 20/04/2018, este 

juízo reconheceu a competência da Vara Especializada para 

processamento da lide, mas intimou a parte autora a fim de emendar a 

inicial adequando o pedido, bem como juntarem documentos legíveis, além 

de delimitarem o imóvel (id. 12593777). Por sua vez, a parte autora 

emendou a inicial reiterando que o imóvel possui área de 62 hectares. 

Alegam que o contrato de arrendamento, aluguel e comodato se destina 

para o plantio de olerícolas e pecuária, com vigência entre 1991 e 2016, 

mas que devido a sucessivos descumprimento das cláusulas contratuais, 

além do esgotamento de seu prazo sem renovação ou saída do imóvel, 

pretende reaver o bem. Alegam que em 19/06/2017 o réu foi notificado 

para desocupar o imóvel no prazo de 30 dias, mas que decorrido o prazo 

permaneceu silente, tornando sua estadia ilegal e ensejando a 

reintegração ao bem. A emenda à inicial foi instruída com os documentos 

de id. 13212504 ao id. 13212528 É o relatório. Decido. Acolho a emenda de 

id. 13212453 eis que a parte autora manifestou-se tempestivamente, no 

entanto, verifico que a parte autora aduz responsabilidade dos réus era 

zelar pela integralidade do imóvel, contudo, pelo mapa carreado no id. 

13212477 verifico que o imóvel esta completamente situado na área 

urbana do município de Cuiabá, inclusive possui ruas e avenidas. Tal 

constatação chama atenção deste juízo, posto que a parte autora aduz 

que era responsabilidade do réu zelar pela integralidade da área de 62 

hectares, bem como explorar atividades agrícolas. Portanto, não obstante 

o arrazoado exposto pela parte autora e a documentação juntada, entendo 

necessária à realização da audiência de justificação do alegado, nos 

termos do art. 562, do CPC, para melhor esclarecimento sobre a sua 

posse fática e esbulho no imóvel em litígio, em especial pelo fato de ter 

sido juntado apenas contrato de em que o autor cede o imóvel a Iggor 

Cesar Azambuja Leite. Ainda, entendo necessário que a Prefeitura 

Municipal de Cuiabá seja intimada do feito, em razão das vias públicas 

instaladas no imóvel. Do valor da causa No que tange ao valor atribuído à 

causa, em que pese se trate de imóvel inserto em bairro periférico desta 

Capital/MT, a longe experiência deste juízo à frente desta Vara 

Especializada comprova os imóveis, mesmo aqueles situados em barros 

afastados do centro comercial, tem considerável valor econômico, haja 

vista que até ocupações precárias cobram a mesma quantia por “posses". 

A área em litígio possui área de 62 hectares, de modo que não é possível 

aceitar o valor no patamar como pretende a parte autora, razão pela qual 

arbitro o valor da causa em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos 

termos do art. 292, §3º do CPC. Portanto, INTIMO a parte autora a fim de 

que, 05 dias, emende a inicial comprovando o recolhimento das custas 

complementares, sob pena de extinção do feito. Desta forma, DETERMINO: 

1. INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias emendar a inicial 

apresentando o seu rol de testemunhas pra oitiva na audiência de 

justificação, que deverão ser intimadas para comparecimento à audiência 

nos moldes do artigo 455 do CPC, bem como comprovar o recolhimentos 

das custas complementares. 2. DESIGNO audiência de justificação para o 

dia 03/09/2018 às 13h30min. 3. CITE-SE a ré para contestar a ação no 

prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa 

começa a contar a partir da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC), bem como INTIME-O para 

comparecer à audiência de justificação na data designada, esclarecendo 

que poderá intervir, desde que o faça por intermédio de advogado. 4. 

INTIME-SE o município de Cuiabá, através da sua Procuradoria-Geral, a fim 

de que, querendo, manifeste interesse na ação e compareça ao ato. 5. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 10 de agosto de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005620-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)
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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, a Parte Autora tem o prazo de CINCO 

DIAS para depositar a diligência do Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR 

ZONA DE CUMPRIMENTO, para cumprimento de MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO à Parte Requerida. Nada mais. Amanda Meira Florentino 

Gestora Judiciária em substituição

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002565-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE (AUTOR)

SERGIO ADIB HAGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DURCE DE AMORIM PINTO (RÉU)

OSMAR DE LARA PINTO (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Impulsionamento 

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

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

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

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

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

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

Nada mais CUIABÁ, 16 de agosto de 2018. AMANDA MEIRA fLORENTINO 

DE fIGUEIREDO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1271677 Nr: 28218-39.2017.811.0041

 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: ACDHAM ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BASSO - OAB:12739, 

Rubimar Barreto Silveira - OAB:3640

 (,..)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. 206/207, e mantenho integralmente a sentença de fls. 

175/177.Intime-se o autor para acostar o original da petição de fls. 191 e 

após dê-se vista dos autos ao digno representante do Ministério Público 

Estadual para se manifestarExpeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 356469 Nr: 26931-56.2008.811.0041

 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: JOÃO CAETANO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PINTO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ BERTONI JUNIOR - 

OAB:12061/MT, LUDMILA RODRIGUES - OAB:12503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT, FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - OAB:23787/GO

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE o pedido de interdito proibitório, proposta 

por JOÃO CAETANO DO NASCIMENTO contra RENATO PINTO DE 

BARROS, tendo por objeto o imóvel urbano com 476,00m², localizado 

Avenida Rubens de Mendonça, n. 17, bairro CPA 1, neste município, 

ratificando a decisão liminar de fls. 235/237.Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios 

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

do CPC, mas mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, nos termos 

do artigo 98, §3º do CPC.Intimo as partes, por intermédio de seus 

Patronos, via DJE.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 366126 Nr: 1222-82.2009.811.0041

 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: AGROPECUÁRIA SELLE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDIELSON MOURA DA SILVA, JOSÉ GOMES, 

ROBSON GOMES, LAÉRCIO NUNES BRITO, LASTENIO NARDI BRANDÃO, 

ELAINE FIRMO BAZILIO BRANDÃO, Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:7172/MT, SILVIANA MILENE DOS SANTOS - OAB:8805

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

FUNDIÁRIO - OAB:, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - OAB:4156, 

FÁBIO DIAS CORREIA - OAB:9.289/MT, JULIANA DE MATOS ARAUJO - 

OAB:18.347, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395, RODRIGO SAMPAIO 

SOUZA - OAB:2.324/RO

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 446464 Nr: 20777-51.2010.811.0041

 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: WILSON ELOY DE CAMPOS, CARMEM MARIA BONET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMIR DE PAULA SANTOS, VERÔNICA DE 

PAULA SANTOS, DANTE GONÇALVES, EURICO FRANCISCO SOARES, 

JULIO CESAR NEVES DOS ANJOS, JELONITA MARIA DE PAULA SANTOS, 

LUCINEIDE CARVÁRIO DA SILVA, JULIO CESAR NEVES DOS ANJOS, 

CARMEM CORREA GONÇALVES, ARCELINO HONÁRIO DE SALES, 

NAYARA CYNTIA DE SOUZA, PLINIO ANTÔNIO DOS SANTOS CUNHA, 

NATÁLIA NEVES DE PINHO, LORIVAL FLAVIANO DA SILVA, RAQUEL 

SOARES DE ARRUDA, CÍCERO MARQUES DA SILVA NETO, VICENCIA 

AUXILIADORA DE PAULA SANTOS, LEILIANE GONÇALVES, MARIDENE 

MOREIRA LEITE, EDITH DOS SANTOS, LUIZABETH BENTA DA SILVA, 

DÉBORA SOUZA FERREIRA, ANDREIA APARECIDA ZAPELINI, EZANIL 

MARTINS DE ARRUDA, SEBASTIÃO MACHADO, DULCINÉIA LEMES DE 

PAULA CAIGARO, HARI KELEN DA SILVA RONDON, ANADIR DE ARRUDA, 

GLEICIANE VIEIRA DA SILVA, EBENEZADIA DA SILVA PINHEIRO, JOSIAS 

PASSOS DA SILVA, CLÁUDIO SENABRIA DE ABREU, IRACI PEREIRA DOS 

SANTOS, DEVAIL DA SILVA PINHO, EURLENE DA SILVA LIMA, ADILSON 

CARLOS DA SILVA, Réus Inominados Citados por Edital, ROSIANE GOMES 

BARATA, ADRIANO SOUSA FERREIRA, HÉLIO JOSÉ DE ALMEIDA, 

VICENTE RUFINO DA SILVA, RICARDO JOSÉ DE ALMEIDA, JOSÉ NAZÁRIO 

DOS SANTOS, VERONICE PAULA SANTOS, ROSALVO ROSA DE JESUS, 

GILIARD CORRÊA DOS SANTOS, ADILSON CAETANO DA SILVA, JOILÇO 

SILVA RONDON, ANDRÉ PINHEIRO DE PAULO, ELDER NUNES DE 

OLIVEIRA, WELLINGTTON JOSÉ DE ALMEIDA, SILVANO VIEIRA DE 

MENEZES, EWELLYN GELONITA CHAGAS DOS SANTOS, KARENIL 

EMILLY DOS SANTOS RODRIGUES, EDINEI DIAS QUEIROZ DE SOUZA, 

VALDILENE PAULA SANTOS, ANA PAULA BARBOSA, OSMAR CARDOSO 

DE SALES, CESAR JOSE CORREIA VALERIO, ALFREDO LOPES E JÚNIOR, 
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AGNALDO RODRIGUES DA SILVA, IZAMARA FARIA LARA DE OLIVEIRA, 

AUCILENE PEREIRA DE SOUSA, PAULO SÉRGIO DA SILVA JÚNIOR, 

JOVANI JOSE DE ALMEIDA, MICHAEL SOARES DA SILVA, ALESSIO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8.543/MT, CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - 

OAB:21004/O, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, MAURI 

GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595, MAURI GUIMARÃES DE JESUS - 

OAB:6.595/MT, THALITA ALVES DA COSTA - OAB:21.643

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 356351 Nr: 26889-07.2008.811.0041

 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: RENATO PINTO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CAETANO

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

OAB:11.218-B, FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ BERTONI 

JUNIOR - OAB:12061/MT, LUDMILA RODRIGUES - OAB:12503/MT

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse, código n. 356351, 

formulado por RENATO PINTO DE MATOS, em desfavor de JOÃO 

CAETANO DO NASCIMENTO, tendo por objeto o imóvel urbano com 

476,00m², localizado Avenida Rubens de Mendonça, n. 17, bairro CPA 1, 

neste município, ratificando a decisão liminar de fls. 235/237.Condeno o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários 

advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC, mas mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, 

nos termos do artigo 98, §3º do CPC.Intimo as partes, por intermédio de 

seus Patronos, via DJE.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

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

 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 da Ordem de Serviço nº 

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 389608 Nr: 25256-24.2009.811.0041

 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: ESPOLIO DE MARIA JOSE LEITE DOS REIS, CELIA 

REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI, JOSE CARLOS LEITE DOS REIS, 

ANTONIO MARIA LEITE DOS REIS, VALDIR GONÇALO LEITE DOS REIS, 

JULIO CESAR LEITE DOS REIS, THIAGO DOS REIS, KAMILA RODRIGUES 

DOS SANTOS, LOUHAINI RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVILIN DAYANE PEDROSO 

BELIZARIO - OAB:20309/O, LARISSA GAÍVA TAQUES - OAB:18.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIA MARTINS DA SILVA 

- OAB:3067/MT, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101, MAURY 

BORGES DA SILVA - OAB:OAB/MT 10.129

 Vistos.

1. As partes saem intimadas para apresentar razões finais no prazo de 15 

dias. Iniciando-se para a parte autora em 16/08/2018 e, para a parte 

requerida em 06/09/2018, nos termos do art. 364 do NCPC.

2. Com as juntadas das razões finais, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 760833 Nr: 13219-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE UMBERTO DE ARAUJO, ZILENE CASTRO DE 

ARAUJO, RENATA RODRIGUES DA CUNHA, CLAYTON RODRIGUES DA 

CUNHA, MARIA DE FATIMA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO CUNHA, LUIZ 

CLAUDIO RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETAGRI - FEDERAÇÃO DOS 

TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVO MUNDO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, LIDER DO ASSENTAMENTO RECANTO - THEOBALDO 

ALMEIDA, NEGÃO DA CARLINDA, LIDER DO ASSENTAMENTO SANTA 

MONICA - TONHÃO, LÍDER DO ASSENTAMENTO CRISTALINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3933, JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, WAGNER BATISTA 

GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - OAB:COORD 

AÇÕES COM

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

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

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

REQUERIDA para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO DE 15 

DIAS. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 765090 Nr: 17775-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO NORBERTO MICHELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - 

OAB:15468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 Vistos em correição.

 1. INTIMO as partes, via DJE, para manifestar, em 15 dias, sobre o retorno 

dos autos ao Tribunal de Justiça.

2. Não havendo manifestação, arquive-se.

3. Ainda, verifique o gestor quanto a ausência de assinatura na certidão 

de fl. 203, haja vista que não pode permanecer apócrifa.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566518 Nr: 56770-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE 

FRANCES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DOMINGOS LOCATELLI, LORENA 

NEUSA BOFF LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER GUERCHE PERCHES - 

OAB:180555, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - OAB:240050, Ruben 

Marcos Seidl - OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS

 Vistos.

 INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença, eis que o título juntado à 

fl. 305/306 nunca foi objeto de análise por este juízo e, portanto, não se 

trata de um título judicial, mas de um título extrajudicial nos termos do art. 

784 , III do CPC.

No acordo entabulado entre as partes estas mencionam a existência da 

referida confissão, informando que estaria vinculada ao acordo, no 

entanto, o referido título, assim como o valor ali constante e suas 

condições, nunca foi objeto de análise ou homologação pelo juízo. Assim, 

deve ser executado nos termos do art. 771 e seguintes.

Aliás, na cláusula K do acordo homologado, ficou expressamente 

consignado que a dívida seria "exequível via execução de título 

extrajudicial."(fl. 15)

Desta forma, INTIMO as partes via DJE e, após, transitado em julgado, em 

não havendo outros requerimentos, arquive-se com as baixas 

necessárias.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012080-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DA SILVA NEVES OAB - MS11371 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012080-77.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA EXECUTADO: 

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA Código 151369 Vistos Com 

relação ao pedido do id. 9613723, DEFIRO a penhora dos lotes nº´s. 13, 

14, 15 e 16, da Quadra 21, do Loteamento JOCKEY CLUB DE MATO 

GROSSO, conforme matrículas de nº 92.116; 92.078; 92.118; e, 92.117, do 

5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2º Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT registrados em nome do executado, por termo nos 

autos, na medida em que a matrícula encontra-se juntada (10094522 - Pág. 

3/12) comprovando, assim, a propriedade sobre os mesmos do 

executado. Proceda-se a penhora do(s) bem(s) imóvel(is) indicado(s), na 

forma do que estabelece o art. 845, § 1º do CPC[1], lavrando-se novo 

termo de penhora, na forma do que estabelecem os arts. 838 e 849 ambos 

do CPC, bem como a intimação do executado, na forma do que 

estabelecem os arts. 841 e 842 ambos do CPC. Proceda-se a imediata 

avaliação do(s) imóvel(is) indicado(s) e penhorado(s) nesta ocasião. Na 

hipótese do exeqüente pretender, por presunção absoluta, dar 

conhecimento a terceiros, deverá providenciar o respectivo registro no 

ofício imobiliário, ao que deverá ser-lhe entregue certidão da penhora 

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

CPC, independentemente de mandado judicial. Com relação ao bloqueio de 

ativos financeiros, através do BacenJud, entendo que eventual reforço de 

penhora só deverá ser realizado após a avaliação do(s) imóvel(is) 

penhorado(s) nesta ocasião, evitando-se, assim, eventual alegação de 

excesso de penhora. Às providências. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá, 15 de agosto de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito [1]CPC – “Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se 

encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de 

terceiros. § 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se 

localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a 

penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que 

ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.”

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1020467-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIA CIDADE EDITORA GRAFICA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA OAB - MT7230/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ HEINZ OAB - RS15075 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020467-81.2017.8.11.0041. 

EMBARGANTE: GUIA CIDADE EDITORA GRAFICA LTDA - EPP 

EMBARGADO: SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI 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) até a presente ocasião. Intime-se o embargado, por seu advogado, 

para, querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 15 dias. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023711-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CELIA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023711-52.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARA CELIA PEREIRA LEITE REQUERIDO: AGUAS CUIABA 

S.A Vistos. Diga a parte autora acerca da contestação e documentos 

apresentados pela parte ré, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem 

prejuízo, visando ao saneamento e organização do processo e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao princípios da 

cooperação, do contraditório e da não surpresa, preconizados nos artigos 

6º, 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para, querendo, no mesmo 

prazo acima alinhado: 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 (NCPC, 357, II), sob pena de 

indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o 

motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus (NCPC, 357, III); c) Após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (NCPC, 

357, IV). Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia das 

partes e remeta-se o feito em seguida para prolação de decisão de 
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saneamento e organização do processo. Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese previstas nos artigos 355 e 356 do NCPC. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034913-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034913-89.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Habilite a Secretaria deste Juízo 

o advogado da parte ré no sistema PJE. Sem prejuízo, comprove a parte 

autora o recolhimento das custas processuais devidas (custas judiciais e 

taxa judiciária), na forma em que deferida na decisão de id 10942745, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020465-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. PEREIRA BARBOSA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020465-77.2018.8.11.0041. AUTOR: C. 

PEREIRA BARBOSA - ME RÉU: L. P. ENGENHARIA EIRELI Vistos e etc. 

Inicialmente torno sem efeito o despacho (id. 14728018), tendo em vista o 

lançamento equivocado ao presente feito. Superado o equívoco, ressalta 

do feito monitório que 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 nos autos, 

documento que comprove a situação de necessidade. Diante do crescente 

número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para a concessão, 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. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031142-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES OAB - SP317234-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031142-06.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES REQUERIDO: 

AGUAS CUIABA S.A Vistos. Diga a parte autora acerca da contestação e 

documentos apresentados pela parte ré, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Sem prejuízo, visando ao saneamento e organização do 

processo e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao 

princípios da cooperação, do contraditório e da não surpresa, 

preconizados nos artigos 6º, 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para, 

no mesmo prazo acima alinhado: 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 (NCPC, 357, II), sob pena de 

indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o 

motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus (NCPC, 357, III); c) Após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (NCPC, 

357, IV). Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia das 

partes e remeta-se o feito em seguida para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo. Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, nas 

hipóteses previstas nos artigos 354, 355 e 356 do NCPC. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000606-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JORGE RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000606-75.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS JORGE RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Visando ao saneamento e organização do processo e ao encaminhamento 

da instrução do feito, em atendimento ao princípios da cooperação, do 

contraditório e da não surpresa, preconizados nos artigos 6º, 9º e 10 do 

NCPC, intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias: 

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 (NCPC, 357, II), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser 

articulado de modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus (NCPC, 

357, III); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (NCPC, 357, IV). Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual 

inércia das partes e remeta-se o feito em seguida para prolação de 

decisão de saneamento e organização do processo. Ressalvo, que a 

especificação de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do 

mérito, nas hipóteses previstas nos artigos 354, 355 e 356 do NCPC. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030238-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA CARMEM DE ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030238-83.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITA MARIA CARMEM DE ALBUQUERQUE RÉU: BANCO ITAUCARD 

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 nos autos, 

documento que comprove a situação de necessidade. Diante do crescente 

número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para a concessão, 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. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018273-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER OLIVEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILE DE BRITO MAMEDE OAB - SP215808 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GARON RIBEIRO MORAES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018273-74.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WALTER OLIVEIRA DE ABREU REQUERIDO: GARON 

RIBEIRO MORAES FILHO Vistos. Trata-se de Carta Precatória distribuída a 

este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela Resolução 

n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a 

distribuição da presente deprecata a este Juízo. Intime-se o patrono da 

parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento e o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte 

i n t e r e s s a d a  p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e caso atingido a finalidade, devolva-se à Comarca 

de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

missiva ao Juízo deprecado independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010732-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

MARIA AMANCIA DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR)

NERIUSA SANTOS DO NASCIMENTO (AUTOR)

ELIEZE EDIL DOS PASSOS (AUTOR)

VERGILIO ALVES CORREA GONCALVES (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)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010732-24.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA AMANCIA DA SILVA CARVALHO, MARILZA APARECIDA 

BARBOSA DA SILVA, VERGILIO ALVES CORREA GONCALVES, ELIEZE 

EDIL DOS PASSOS, NERIUSA SANTOS DO NASCIMENTO, MARIA 

AUXILIADORA DA SILVA 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. Certifique a 

Secretaria deste Juízo o decurso de prazo para a Itaú apresentar 

contestação. Em seguida, intime-se a parte autora para impugnar as 

contestações apresentadas pelas demais corrés, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019388-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONCEICAO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS TELES OAB - MT19347/E (ADVOGADO)

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT23873/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

DANIELLE CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019388-33.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PATRICIA CONCEICAO DA CRUZ RÉU: DANIELLE CRISTINA DE SOUZA 

OLIVEIRA, SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA 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 nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, 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. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, documentos que comprove a alegada situação de 

incapacidade econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à 

última declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, 

ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso 

do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035745-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CARDOSO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035745-25.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIELLE CARDOSO PEIXOTO REQUERIDO: MAPFRE 

Vistos. A tentativa de citação sequer chegou perto de ser válida, 

porquanto a carta de citação foi encaminhada para endereço diverso do 

declinado na petição inicial. Desta feita, retifique-se autuação desta ação 

relativamente à qualificação da parte ré, lançando-se o seu CNPJ no 

sistema PJE, bem como o seu endereço sito à Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, n. 1.593, Alvorada, Cuiabá-MT, CEP: 78.048-340. Redesigno o 

dia 09/10/2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014471-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIN ROBSON BORGES (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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

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

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

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

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

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019481-93.2018.8.11.0041

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 SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022491-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA VERDAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022915-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia) 
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os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023071-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT (EXECUTADO)

LUCIANO CAMILOT (EXECUTADO)

LUIS CARLOS PAVAO (EXECUTADO)

LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034302-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPTA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FISCHER MARTINS SILVEIRA OAB - SP167153 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - ME (RÉU)

CAMILO PASQUINI - ME (RÉU)

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (RÉU)

CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME (RÉU)

 

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

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

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

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

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

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023333-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIRGINIA DA MOTTA ROTTILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER EVARISTO TONELLI PEIXER OAB - MS8586 (ADVOGADO)

THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES OAB - MS15417 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR CARNEIRO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIZ POMPERMAIER OAB - MS8613 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo:1023333-28.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ANA VIRGINIA DA MOTTA ROTTILI Endereço: RUA 

ESTRELA DO SUL, 371, VILA VILAS BOAS, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 

79051-260 REQUERIDO: Nome: ALMIR CARNEIRO PEREIRA Endereço: RUA 

BÉRGAMO, 09, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-740 Vistos. 

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. As 

custas encontram-se recolhidas. Cadastre-se as partes e seus 

procuradores. Designo a audiência para oitiva das testemunhas 

deprecada para o dia 19.09.2018 às 14:00horas. Inexiste informação de 

que a testemunha arrolada pelo requerido se enquadre em quaisquer das 

hipóteses do § 4º do art. 455 do CPC. Assim sendo, comunique-se ao r. 

Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo, bem 

como a redesignação da data da audiência para oitiva da testemunha 

arrolada, solicitando-lhe as intimações de estilo, bem como a ressalva de 

que cabe ao advogado que arrolou as testemunhas intimá-las por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao mesmo juntar à presente 

deprecata, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. (§ 1º do art. 455 do CPC). Ressalvo, que na hipótese da 

parte que arrolou a testemunha a ser ouvida não comparecer, ainda que 

através de seu representante legal, a produção da aludida prova será 

dispensada com a devolução da presente deprecata, na forma autorizada 

pelo § 2º do art. 362 do CPC. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023530-80.2018.8.11.0041

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:

ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024376-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. G. I. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIZ PEREIRA COSTA OAB - SP31393 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024376-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. G. I. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIZ PEREIRA COSTA OAB - SP31393 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, procederem à juntada de 

eventual petição em anexo, tendo em vista, que a petição juntada aos 

autos de Id. 14790808 a Id. 14790866 não veio acompanhada do(s) 

eventuais anexo(s). Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020767-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANE FRANCISCA RIBEIRO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015712-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPA NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

ADILSON APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

ANA REGINA DA SILVA (AUTOR)

DEVINO APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

ZULEY APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

IVANIL APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1015712-77.2018.8.11.0041 Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita ao autor, nos termos do art. 98 do NCPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23.10.2018 às 11:30 horas, 

que será realizada na sala 07 Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Menders, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do 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, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação, prazo em que 

deverá também complementar as informações de sua peça inicial, 

informando seu endereço eletrônico e da ré. Intimem-se todos. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023980-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEI DA SILVA ROMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1023980-23.2018.8.11.0041 Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita ao autor, nos termos do art. 98 do NCPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23.10.2018 às 12:00 horas, 

que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Menders, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do 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, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação, prazo em que 

deverá também complementar as informações de sua peça inicial, 

informando seu endereço eletrônico e da ré. Intimem-se todos. 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.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007575-09.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007575-09.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos e etc. O autor requer o recolhimento das custas ao final do 

processo, todavia, não colacionou nos autos documentos que comprove a 

situação de necessidade. A Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe em seu 

artigo 456 que: “A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível.” Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre as 

condições econômico-financeiras das partes que alegam indisponibilidade, 

e realizada consulta aos sistemas disponíveis a este Juízo, o que se 

verifica é que autor possui patrimônio que não corroboram as suas 

alegações. Desse modo, indefiro o pagamento das custas no final do 

processo e determino a intimação da parte autora para providênciar o 

recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009622-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009622-53.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos e etc. O autor requer o recolhimento das custas ao final do 

processo, todavia, não colacionou nos autos documentos que comprove a 

situação de necessidade. A Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe em seu 

artigo 456 que: “A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível.” Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre as 

condições econômico-financeiras das partes que alegam indisponibilidade, 

e realizada consulta aos sistemas disponíveis a este Juízo, o que se 

verifica é que autor possui patrimônio que não corroboram as suas 

alegações. Desse modo, indefiro o pagamento das custas no final do 

processo e determino a intimação da parte autora para providênciar o 

recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009882-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009882-33.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e etc. O autor requer o 

recolhimento das custas ao final do processo, todavia, não colacionou nos 

autos documentos que comprove a situação de necessidade. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso dispõe em seu artigo 456 que: “A taxa judiciária, 

as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” Denote-se, que ao 

magistrado é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras 

das partes que alegam indisponibilidade, e realizada consulta aos sistemas 

disponíveis a este Juízo, o que se verifica é que autor possui patrimônio 

que não corroboram as suas alegações. Desse modo, indefiro o 

pagamento das custas no final do processo e determino a intimação da 

parte autora para providênciar o recolhimento das custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020498-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES DE FREITAS (RÉU)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1020498-04.2017.8.11.0041 AUTOR: 

UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA RÉU: RENATO 

ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI Vistos Em primeiro lugar, 

certifique se os procuradores dos terceiros interessados foram intimados 

para adoção das providências determinadas na decisão do id. 14693553. 

Outrossim, embora o CPC não preveja fase exclusiva de especificação de 

provas e delimitação dos pontos controvertidos de fato e de direito, 

entendo que, do espírito do diploma processual, não é possível atingir a 

fase de organização e saneamento do processo sem que as partes 

tenham a possibilidade de influenciar a decisão judicial (CPC, art. 9º)[1]. 

Ademais, a legislação instrumental veda a prolação de decisões que 

surpreendam as partes (art. 10)[2], de modo que as providências 

decisórias do art. 357, por seu potencial de interferir na situação 

processual das partes, devem ser precedidas de oportunização ao 

contraditório. Outrossim, cobra relevo consignar que o atual CPC 

apresenta como norma e princípio a cooperação (art. 6º, CPC)[3], que não 

deve ser imposto apenas ao magistrado, mas essencialmente às partes. 

Assim sendo, a despeito da exigência de que as provas sejam requeridas 

já na inicial e na contestação e da inexistência de previsão legal desta 

determinação, desde a vigência do CPC/73 assentou-se a possibilidade, 

quiçá necessidade, do reconhecimento do dever do juiz de antes de 

sanear o processo, dar às partes tal oportunidade de esclarecimento dos 

pontos que entendem controvertido, na medida em que nesta fase 

processual a demanda já foi exposta e contestada, bem como indicar as 

provas que entendem relevante, exercendo, assim, a ampla defesa e 

colaborando para o saneamento e a organização do processo. Note-se, 

que alguns defendem, que a especificação de provas pelas partes deve 

ocorrer após o saneamento realizado pelo magistrado. Nesse sentido, 

ouso discordar pois nem de longe existe tal possibilidade e/ou previsão 

nos comandos insertos no art. 357 do CPC. Friso, que na decisão de 

saneamento e organização do processo deve o magistrado, dentre outras 

providências, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Assim 

sendo, a possibilidade das partes influenciarem a decisão saneadora, com 

a especificação de provas e outros aspectos, longe de violar o espírito do 

atual CPC confirma a sua propensão à cooperação de todos os agentes. 

Doutro lado, é certo que o Processo Civil não permite a prolação de 

decisões fracionadas, e o art. 357 do CPC permite em seu § 1º que as 

partes no prazo comum de 05 (cinco) dias peçam esclarecimentos ou 

solicitem ajustes. Contudo, a hipótese do §1º não deve ser entendida 

como regra, mas sim exceção para ocasiões em que haja necessidade de 

“esclarecimentos” ou “ajustes” à decisão saneadora já proferida[4]. 

Destarte, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do CPC de 2015, 

que estabeleceram os Princípios da Cooperação e Não-surpresa, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão: a) Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia 
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das partes, e em seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo. Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de agosto de 2018 Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Sobre o tema: "(...) Contraditório significa 

hoje conhecer e reagir, mas não só. Significa participar do processo e 

influir nos seus rumos. Isto é: direito de influência (...)". In MARINONI, Luiz 

Guilherme, Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo : Editora 

revista dos Tribunais, 2015, pág. 108. [2] "(...) é absolutamente 

indispensável tenham as partes possibilidade de pronunciar-se sobre tudo 

que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive 

àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art. 10º, CPC) (...)" In 

MARINONI, Luiz Guilherme, Novo código de processo civil comentado / 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo 

: Editora revista dos Tribunais, 2015, pág. 109. [3] “Art. 6º. Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” [4] Sendo certo que tal 

hipótese não se revela uma inovação, pois “esclarecimentos” e “ajustes” 

pressupõe, via de regra, a existência de omissão, contradição ou 

obscuridade e para tanto o CPC já previa a possibilidade de Embargos de 

Declaração, inclusive no do § 1º do art. 357 do CPC.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008836-09.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008836-09.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. Verifico que não foi atribuído à causa o valor correspondente à 

pretensão deduzida, visto que o autor pretende o recebimento do 

percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito da dívida 

executada até 22.04.2013, corrigida pelo INPC e juros de mora de 1% (um 

por cento), conforme os cálculos apresentados nos autos, em que o 

primeiro corresponde a monta de R$ 509.177,97 (quinhentos e nove mil, 

cento e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) id. 12565160, e o 

segundo de R$ 633.574,40 (seiscentos e trinta e três mil, quinhentos e 

setenta e quatro reais e quarenta centavos) id. 12565171. Desta feita, em 

observância ao disposto no artigo 292, inciso I, do CPC, intime-se a parte 

autora para em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, atribuindo à 

causa o valor correspondente a sua pretensão, bem como para promover 

com o devido recolhimento/complemento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após o decurso do prazo, certifique-se e 

concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004589-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004589-19.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a certidão de id. 14362119, defiro os 

benefícios de assistência judicial gratuita, nos termos da Lei Federal 

1060/50. Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030743-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA MATOS (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)

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: 1030743-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADRIANO DE SOUZA MATOS 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. 14743736). 

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, 16 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032425-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE KELLEN DE SANTANA (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 DESPACHO Processo: 1032425-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GRACE KELLEN DE SANTANA 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. 14743682). 

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 
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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, 16 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007670-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARQUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT0010826A (ADVOGADO)

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/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 DESPACHO Processo: 1007670-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JACKSON MARQUES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DRª. MARISA FERNANDA, podendo ser encontrada no consultório 

localizado na CLÍNICA MATERNA, sito à Rua Presidente Arthur Bernardes, 

nº 132, bairro: Duque de Caxias, em Cuiabá/MT – telefone: 3322-3840, que 

deverá responder os quesitos formulados pelas partes. Na forma do art. 

470, II do CPC, 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 (CPC, 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 considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que a Requerida pugnou 

pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o pagamento 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. O laudo deverá ser apresentado pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado da requerente para que entre 

em contato com sua cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para 

que a mesma compareça no consultório do perito nomeado para ser 

avaliada. Defiro o levantamento de 50% dos honorários no início dos 

trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006892-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIBERTO DA SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006892-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

HERIBERTO DA SILVA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 
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VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, podendo ser 

encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: 

robertoazevedo1958@gmail.com. Na forma do art. 470, II do CPC, 

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 (CPC, 

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 considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes, intime-se a 

Requerida para efetuar o pagamento 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. O laudo 

deverá ser apresentado pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da data do início dos trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). 

Intime-se o advogado da requerente para que entre em contato com sua 

cliente a fim de informar a data e hora da perícia, para que a mesma 

compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliada. Após a 

conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038731-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE AMORIM CAMPOS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (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: 1038731-49.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADILSON DE AMORIM CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Defiro o petitório de ids. 125852533. Posto isto, 

NOMEIO como perito o DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 

1958, podendo ser encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, sala 08, 

galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 e (65) 

99631-9747, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com. Na forma do art. 

470, II do CPC, 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 (CPC, 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 considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes, intime-se a Requerida para efetuar o 

pagamento 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. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Agosto de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008947-90.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008947-90.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. Verifico que não foi atribuído à causa o valor correspondente à 

pretensão deduzida, visto que o autor pretende o recebimento do 

percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito da dívida 

executada até 22.04.2013, corrigida pelo INPC e juros de mora de 1% (um 

por cento), conforme o cálculo apresentado nos autos, que corresponde a 

monta de R$ 101.490,62 (cento e um mil, quatrocentos e noventa reais e 

sessenta e dois centavos) id. 12584572. Desta feita, em observância ao 

disposto no artigo 292, inciso I, do CPC, intime-se a parte autora para em 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, atribuindo à causa o valor 

correspondente a sua pretensão, bem como para promover com o devido 

recolhimento/complemento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775956 Nr: 29237-56.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE BERNARDINO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 [...] Contudo, como já mencionado, o contrato de compra e venda em nada 

fala sobre a cláusula de corretagem, verificando, assim, a nulidade desta 

cobrança, como já disposto na sentença embargada. Desta feita, REJEITO 
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os presentes embargos de declaração.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, 21 de Junho de 2018Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 879084 Nr: 16207-80.2014.811.0041

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO PULQUERIO GONÇALVES, 

VALDEVINO DA SILVA GOMES, MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR, 

ANTONIO NATALINO DA SILVA, CARLITO CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FIGUEIRÓ DE MIRANDA 

- OAB:16890/B, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158.029/SP, 

RICARDO MARTINEZ - OAB:149.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 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). APARECIDA DE CASTRO MARTINS- 

OAB: 7453/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.: 840312 Nr: 44722-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÇA FORTE AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL PESCA ENCARTELADORA, INDUSTRIA 

E COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BIANCHIN - OAB:11102 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 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, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 782563 Nr: 36211-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA COUTINHO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, ESPAÇO MODULADO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARME LÚCIA COUTINHO 

BARBOSA BERTOLINI - OAB:OAB/MT 11.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

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

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

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839073 Nr: 43605-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVALDO INÁCIO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Código 839073

Vistos

 O laudo pericial restou apresentado nos autos (fls. 849/881), ao que 

houve manifestação do exequente (fls. 883/884) e do executado (fls. 

887/890), sendo certo que este último pugnou pelo complemento da 

perícia.

Os quesitos formulados pelo executado realmente restaram prejudicados.

Assim sendo, remeta-se os autos ao perito para que no prazo de 10 (dez) 

dias, esclareça quanto aos os quesitos de n. 2 e 5, face a alegação do 

executado de fl. 887vº/888, indicando, ainda, a existência de eventuais 

alterações nas conclusões apresentadas no laudo de fls. 849/881.

Com a manifestação do perito, digam as partes em 10 (dez) dias comuns.

Após, venham-me os autos conclusos, com urgência, por se tratar de 

processo na qual a parte possui prioridade legal (art. 1.048, I do CPC), ao 

que deverá o feito ser identificado (§ 2º do art. 1.048 do CPC e art. 343, VII 

da CNGC).

Às providências, cumpra-se.

Cuiabá, 15 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1030477 Nr: 36984-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CESAR FERNANDES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 126/129, postulando o que de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1166140 Nr: 38451-32.2016.811.0041

 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: GERALDIVINA DE JESUS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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 
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manifestar sobre o desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1123984 Nr: 20417-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL SILVA RODRIGUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão de 

fls. 143. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818656 Nr: 24984-88.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBIA SANTANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RICARDO PEREIRA 

CAJANGO - OAB:12898/MT

 Processo 24984-88.2013 - Código n° 818656

Vistos.

Converto o presente julgamento em diligência.

Existe pedido de conexão destes autos com o feito de cód. 803357. O 

aludido feito encontra-se arquivado, não sendo possível o reconhecimento 

da conexão.

Contudo, note-se que além da conexão existe pedido para dedução do 

valor eventualmente recebido a título de DPVAT da eventual indenização 

arbitrada nestes autos.

O abatimento dos valores inerentes ao seguro obrigatório, do montante 

correspondente à indenização, somente é possível quando efetivamente 

demonstrado que estes valores foram recebidos pelo beneficiário.

 O Superior Tribunal de Justiça pacificou qualquer controvérsia, a teor da 

súmula n° 246: “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da 

indenização judicialmente fixada”.

 Assim sendo, certifique nestes autos o valor recebido pelo autor no bojo 

dos autos de cód. 803357, trasladando-se, ainda, para o presente feito 

cópia do alvará expedido, bem como do laudo pericial realizado naquele 

feito.

Com o aporte da aludida informação e documento, digam as partes em 10 

(dez) dias.

Após, venham-me os autos para análise e prolação de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 83700 Nr: 813-92.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEA MARIA M. DA SILVA, MARIA DA 

SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GRZYBOWSKI - 

OAB:6536-A/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT

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

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

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1098109 Nr: 9745-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR JOSE DIAS

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

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932684 Nr: 50758-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENILDO OLIVEIRA DE SOUZA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160529 Nr: 36166-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX COMÉRCIO DE ROUPAS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYEFFERSON CHRISTIANO DA 

COSTA SANTOS - OAB:17844 - OAB/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15.414/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.: 1092002 Nr: 7073-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 45 de 590



56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 82/87, postulando o que de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1079880 Nr: 1450-13.2016.811.0041

 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: NEREU NELSON BRITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 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 seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão 

de fls. 105/106. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840146 Nr: 44565-89.2013.811.0041

 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: GILMAR DE SOUZA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 03/09/2018 (segunda-feira)

Horário: Das 08h00min às 10h30min (por ordem de chegada)

 Local: Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – sala 08, em 

Cuiabá/MT. – Telefone: 2127-8022 (com Dr. Roberto G. Azevedo)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160444 Nr: 36115-55.2016.811.0041

 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: ADILTON MODESTO BORGES

 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 13/09/2018

Horário: A partir das 09h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162649 Nr: 37026-67.2016.811.0041

 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: ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA

 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 13/09/2018

Horário: A partir das 08h15min –

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121259 Nr: 19331-03.2016.811.0041

 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: EMANUEL ADILIO BRAGA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 13/09/2018

Horário: A partir das 09h10min –

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1011515 Nr: 28210-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JULIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes serem intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia com o Dr. Ernani Castrillon.

Data: 11/09/2018

Horário: A partir das 08h30min (por ordem de chegada).

Local: Av. Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, Sala 33, 3º andar, 

Cuiabá – MT. Tel: 2127-8657 – (com Dr. Ernani Castrillon).

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 453329 Nr: 25216-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN CRISTINA SARAGIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, encaminhar ao email da vara 

(cba.3civel@tjmt.jus.br) o resumo da inicial em formato Word, a fim de ser 

expedido o Edital de Citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825233 Nr: 31244-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM VENANCIOS BUENO DE ALMEIDA

 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.

Verifico que às fls. 129, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 131 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 voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 3.203,97 (três mil duzentos e três reais e noventa e sete 

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 declinados à fl. 131. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 845088 Nr: 48833-89.2013.811.0041

 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: EDSON GUERRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverdi S/A Máquinas Agrícolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908635 Nr: 35933-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GUERRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverdi S/A Máquinas Agrícolas, NEW 

HOLLAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIVORÊDO VILAS 

BOAS - OAB:74.368, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - 

OAB:144880/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208972

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 5103 Nr: 11384-88.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO PONCE DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA - 

OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIVIS FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:2.862-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte autora intimada 

na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão de fls. 

291. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 794590 Nr: 905-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADER PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 830080 Nr: 35814-16.2013.811.0041

 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: JADER PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 374387 Nr: 10570-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCABEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ 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, RETIRAR 

A CERTIDÃO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 847723 Nr: 51191-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

BROKER LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OITO SNOOKER BAR LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhar ao email da vara 

(cba.3civel@tjmt.jus.br) o resumo da inicial em formato Word, a fim de ser 

expedido o Edital de Citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 413005 Nr: 2219-31.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALMEIDA DE LIMA

 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, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o não comparecimento na perícia designada, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116280 Nr: 17138-15.2016.811.0041

 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: DAVI ELIAS TEIXEIRA

 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, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o não comparecimento na perícia designada, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 712536 Nr: 5501-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO EMILIO LOPES, GISELE MARIANA DE 

CAMPOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhar ao email da vara 

(cba.3civel@tjmt.jus.br) o resumo da inicial em formato Word, a fim de ser 

expedido o Edital de Citação. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 120107 Nr: 1021-76.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011, Thompson José de Oliveira - OAB:11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735

 Vistos.

Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Consigno que o agravante antigo advogado da exequente cumpriu, 

tempestivamente, com o disposto no § 2º do artigo 1.018 do Código de 

Processo Civil de 2015 (fls. 4.219-4.226).

Informação devidamente prestada ao relator do Agravo de Instrumento n. 

1009054-63.2018.8.11.0000, em trâmite perante a Terceira Câmara de 

Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça Estadual, o eminente Des. 

Carlos Alberto Alves da Rocha, através do Ofício n. 56/2018/GAB, 

expedido nesta data.

Ademais, a par da decisão liminar acostada às fls. 4.227-4.230, proferida 

nos autos do Agravo de Instrumento n. 1009054-63.2018.8.11.0000, 

interposto em face da decisão de fls. 4.215-4.217, deve ser levada a 

efeito a determinação contida no acórdão proferido no Agravo de 

Instrumento n. 1002159-86.2018.8.11.0000, conforme, ainda, 

determinação contida na decisão liminar acostada às fls. 4.164-4.166, 

proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1008415-45.2018.8.11.0000, de expedição de alvará nos moldes 

determinado no então despacho de fl. 4.210.

Ultimadas as providências acima, voltem-me os autos conclusos para 

apreciação das demais questões deduzidas objetivando o prosseguimento 

do feito em seus ulteriores termos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 762509 Nr: 15039-14.2012.811.0041

 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: GRK, LUCIANA ROSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.B.A.C. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA - CACAU SHOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO GUIMARAES 

AGUIRRE ZURCHER - OAB:119.135/SP, VIVIAN ROSSI MARQUES DA 

COSTA - OAB:OAB/ MT - 11813

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 
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intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803277 Nr: 9737-67.2013.811.0041

 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: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:

 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 CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 937388 Nr: 53294-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIZETE ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 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 CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 855754 Nr: 58174-42.2013.811.0041

 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: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023099-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEMIR GOMES MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023099-80.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

ADEMIR GOMES MENDES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação de 

procedimento comum com pedidos cominatório, declaratório e indenizatório 

em decorrência da relação havida entre as partes representada pela 

Unidade Consumidora n. 6/1869189-9. Intimadas as partes para 

especificarem as provas que pretendiam produzir (id 11393532), a parte 

ré pugnou pela produção de prova pericial indireta nas instalações 

elétricas da UC em questão de maneira a evidenciar a carga nela instalada 

(id 11566908), tendo a parte autora propugnado o julgamento antecipado 

do mérito (id 13072171). É o relatório. Decido. Não há preliminares a serem 

apreciadas e as partes são maiores, capazes e estão devidamente 

representadas, razão pela declaro o feito saneado. Defiro a produção 

prova pericial requerida pela parte ré. Nomeio como perito do Juízo a 

empresa Real Brasil Consultoria, especialista em perícias técnicas 

judiciais, com endereço sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

1856, sala 408, Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone (65) 3052-7636, 

para realizar a perícia técnica em engenharia elétrica, responder aos 

quesitos que serão formulados pelas partes, informando tudo o mais que 

julgar necessário para o deslinde da causa. O perito cumprirá 

escrupulosamente o encargo independentemente de termo de 

compromisso, devendo apresentar o laudo trinta dias após o início dos 

trabalhos periciais. Faculto às partes a formulação de quesitos no prazo 

de cinco dias, oportunidade que poderão indicar assistente técnico. Com a 

formulação dos quesitos das partes, intime-se a Real Brasil Consultoria 

para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, que 

serão pagos pela parte ré (NCPC, 95). Não havendo nenhuma oposição, o 

perito deverá indicar o dia, hora e local para início dos trabalhos, dando-se 

ciências às partes, as quais deverão cientificar os seus assistentes 

técnicos. Às providências. Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018052-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (EMBARGANTE)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO SCHMALTZ (EMBARGADO)

MARCIO AUGUSTO GUARIENTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO 1018052-28.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: CAMILO 

MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO ZANDONADE EMBARGADO: JOSE 

ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO GUARIENTE Vistos etc. Alguns 

aspectos devem ser esclarecidos. Na decisão do id. 9373911 

assentou-se que os embargantes não apresentaram documentos que 

comprovavam a hipossuficiência. Os embargante recorreram da aludida 

decisão, pugnando ao eg. TJMT a concessão da gratuidade (id. 9564786 - 

Pág. 14). Note-se, que o eg. TJMT não conheceu o agravo manejado (id. 

9636028), ao que os embargantes apresentam novo pedido de gratuidade, 

e documentos. Saliento, que apesar da diversas dívidas envolvendo os 

embargantes é certo que se tratam de produtores rurais, que possuem 

crédito para assumir dívidas como as mencionadas ante diversas 

instituições financeiras. Doutro lado, o RENAJUD nos informar que o 

embargante CAMILO MIGUEL ZANDONADE possui registrado em seu nome 

08 (oito) veículos, ao passo que o embargante JOÃO BOSCO 

ZANDONADE possui 19 (dezenove) veículos. Outrossim, a consulta 

através do INFOJUD revela que o executado CAMILO MIGUEL 

ZANDONADE fechou o ano de 2017 com um patrimônio de mais de R$ 

18.000.000,00. Os referidos aspectos não indicam a necessidade da 

gratuidade. Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir sobre as 

condições econômico-financeiras, se a parte não está representada pela 

Defensoria Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional 

(gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar). Não pode a 

parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não 

evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício. 
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Em situação similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- 

Relator Minsitro Barros Monteiro). Ademais, insta consignar que não cabe 

ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Nesse 

sentido, transcrevo os seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS 

DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da 

ação. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 2018 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007828-94.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007828-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e etc. Trata-se de 

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por MARCELO 

BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, neste ato representada por 

MARCELO AUGUSTO BORGES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 

O autores pretendem a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e 

para tanto juntaram nos autos documentos a fim de comprovar o estado 

de necessidade. O artigo 98 do Código de Processo Civil traz a seguinte 

redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese 

se tratar de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que 

comprovar que sua situação econômica não lhe permite pagar os 

honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu 

próprio sustento e de sua família, indiscriminado se tornou o pedido de 

justiça gratuita pelos litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando assim o 

deferimento àqueles que realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e 

a jurisprudência, a fim de evitar esse abuso, autorizam a análise caso a 

caso. Nesse sentido Dinamarco em sua obra Instruções de Direito 

Processual Civil: “O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua 

utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e 

coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e 

sem custos para quem quer fosse. A realidade é a necessidade de 

despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo 

Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que 

atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades 

profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, 

equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da 

jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria igualmente discrepante da 

realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os 

litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem 

repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que 

presta. Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas 

prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, 

porque a gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, 

a dano desse serviço público que é a jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos 

demais tribunais do país: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT - 2013, Rel. 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014) 

(destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Circunstâncias 

não condizentes com a alegada necessidade. Benesse revogada, com 

concessão de prazo para recolhimento das custas. Sentença mantida.” 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00078117720158260004 SP 

0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de 

Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). “JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que 

indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o valor dos vencimentos do 

autor. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são 

inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de documentos que 

comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 SP 

2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de 

Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/05/2016) (destaquei). Não obstante as alegações e os documentos 

trazidos pelo autor, realizada consulta aos sistemas disponíveis a este 

Juízo, o que se verifica é que autor possui patrimônio que não permite o 

enquadramento da parte no conceito de pessoa hipossuficiente. Assim 

sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 2o indefiro a gratuidade 

pleiteada, ao que determino que os autores procedam com o recolhimento 

das custas processuais devidas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, na forma do que 

estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. Int. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008786-80.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008786-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e etc. Trata-se de 

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por MARCELO 

BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, neste ato representada por 

MARCELO AUGUSTO BORGES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 

O autores pretendem a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e 

para tanto juntaram nos autos documentos a fim de comprovar o estado 

de necessidade. O artigo 98 do Código de Processo Civil traz a seguinte 

redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese 

se tratar de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que 

comprovar que sua situação econômica não lhe permite pagar os 

honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu 

próprio sustento e de sua família, indiscriminado se tornou o pedido de 

justiça gratuita pelos litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando assim o 

deferimento àqueles que realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e 

a jurisprudência, a fim de evitar esse abuso, autorizam a análise caso a 

caso. Nesse sentido Dinamarco em sua obra Instruções de Direito 

Processual Civil: “O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua 

utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e 

coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e 

sem custos para quem quer fosse. A realidade é a necessidade de 

despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo 

Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que 

atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades 

profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, 

equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da 

jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria igualmente discrepante da 

realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os 

litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem 

repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que 

presta. Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas 

prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, 

porque a gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, 

a dano desse serviço público que é a jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos 

demais tribunais do país: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT - 2013, Rel. 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014) 

(destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Circunstâncias 

não condizentes com a alegada necessidade. Benesse revogada, com 

concessão de prazo para recolhimento das custas. Sentença mantida.” 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00078117720158260004 SP 

0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de 

Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). “JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que 

indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o valor dos vencimentos do 

autor. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são 

inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de documentos que 

comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 SP 

2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de 

Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/05/2016) (destaquei). Não obstante as alegações e os documentos 

trazidos pelo autor, realizada consulta aos sistemas disponíveis a este 

Juízo, o que se verifica é que autor possui patrimônio que não permite o 

enquadramento da parte no conceito de pessoa hipossuficiente. Assim 

sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 2o indefiro a gratuidade 

pleiteada, ao que determino que os autores procedam com o recolhimento 

das custas processuais devidas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, na forma do que 

estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. Int. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019301-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO)

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

RENATO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019301-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EXECUTADO: 

RENATO ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI Vistos. Trata-se 

de execução promovida por UMUARAMA PARTICIPACOES E 

ADMINISTRACAO LTDA em desfavor de RENATO ALVES DE FREITAS e 

RAFAEL PIVA BATTAGLINI. As partes noticiaram (id. 13618699) que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão do processo até o cumprimento do avençado (28.12.2018). 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e suspendo o presente processo até a data 

assinada para o cumprimento integral do referido acordo (id. 13618699) , 

com fundamento no artigo 922 do Código de Processo Civil, devendo os 

autos aguardar em arquivo provisório, sem baixa na distribuição. 

Decorrido o prazo fixado para o cumprimento do acordo, e inexistindo 

manifestação das partes, voltem-me os autos conclusos para extinção em 

razão do cumprimento da obrigação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016839-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NOGUEIRA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016839-84.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA APARECIDA GOMES DUTRA EXECUTADO: CLAUDIO NOGUEIRA 

DIAS Vistos Diante da certidão do id. 12546476 - Pág. 48, e da ausência 

de manifestação do executado DEFIRO o pedido de penhora on-line (id. 

12198077), 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 art. 512 da CNGC. 

Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor 

mencionado no id. 12198077 - pag. 3, ou seja R$ 102.346,83 (cento e dois 

mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), 

acrescidos dos honorários estabelecidos nos autos (id. 8320891), ou seja 

10%, perfazendo um montante de R$ 112.581,51 (cento e doze mil 

quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos). Havendo 

bloqueio de valores suficientes para satisfação do crédito, comunique-se 

ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como 

determina o art. 7º, parágrafo 1º, da Resolução n. 015/2012/TP do TJ/MT, 
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devendo ainda ser observado o que determina o art. 515 da CNGC: “Art. 

515. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, o magistrado, 

utilizando-se de procedimento próprio disponível no sistema Bacen Jud, 

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”[1], a opção “Outros”, 

abrindo-se o campo para apresentação do CNPJ do Banco de destino. Na 

tela seguinte (campo agência[2]) deverá ser indicada a agência onde é 

movimentada a Conta Única.” E ainda: “Considera-se efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema Bacen Jud, que será juntado aos autos, 

procedendo-se, em seguida, a intimação do executado para apresentação 

de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1.º).” (item 2.19.6. da CNGC) 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, caput do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto 

for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Mas, se 

realizada a penhora, intime-se o devedor sobre os termos da constrição, 

oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que entender de direito. E, em 

caso negativo, intime-se o exequente para se manifestar, nos termos do 

art. 829, §3º do NCPC para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 

5 (cinco) dias. Expeça-se, imediatamente, a necessária ordem de bloqueio 

ao sistema BacenJud. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de agosto de 

2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Banco 001 – 

Banco do Brasil [2] agência 3834

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006402-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006402-47.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

CLEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO EMBARGADO: AGUILERA AUTOPECAS 

LTDA 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) até a presente ocasião. Apense-se 

eletrônicamente o presente fe i to à execução de n. 

1009768-31.2017.8.11.0041. Intime-se o embargado, por seu advogado, 

para, querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 15 dias. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028305-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE FIGUEIREDO SILVA (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:

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: 1028305-75.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA LUZIA DE FIGUEIREDO SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14411643, 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 14429369 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$ 

10.948,74 (dez mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro 

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 declinados ao id. 14731174, em nome de Maria 

Luzia de Figueiredo Silva, Banco do Brasil, Agência: 2764-2, Conta 

Corrente: 7.724-0. 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, 16 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013326-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BATISTA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (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 SENTENÇA Processo: 1013326-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILMAR BATISTA PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 11730336, a executada 

colacionou comprovante do pagamento espontâneo da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao id. 14489994 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$ 5.762,70 (cinco mil 

setecentos e sessenta e dois reais e setenta 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 

declinados ao id. 14489994. 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, 16 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013533-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN DE PAULA GONCALVES (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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: 1013533-10.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HELEN DE PAULA GONCALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 13938824, 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 14511243 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$ 

6.615,13 (seis mil seiscentos e quinze reais e treze 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 

declinados ao id. 14511243. 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, 16 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006298-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANNY RAFAELLA DUARTE DE SOUZA (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:

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: 1006298-89.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GEANNY RAFAELLA DUARTE DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14411441 , 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 14523901 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$ 

1.060,88 (mil e sessenta reais e oitenta e oito 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 

declinados ao id. 14523901 . 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, 16 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020105-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BERTULIO NINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 SENTENÇA Processo: 1020105-79.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEANDRO BERTULIO NINA EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Verifico que ao id. 14076533, a 

executada colacionou comprovante do pagamento voluntário da obrigação 

e consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao id. 14642882 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 

voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante de 

depósito judicial do valor atualizado de R$ 3.409,35 (três mil quatrocentos 

e nove reais e trinta 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 declinados ao id. 

14642882. 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, 16 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016841-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SANTOS 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016841-54.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JONATHAN SANTOS DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 12663152, 

a executada colacionou comprovante do pagamento voluntário da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 14715515 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 voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos 

o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 6.389,48 

(seis mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito 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 declinados ao id. 14715515. 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, 16 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022136-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO FELIX DE BRITO (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:

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: 1022136-09.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GENILDO FELIX DE BRITO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14202164 , a executada 

colacionou comprovante do pagamento espontâneo da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao id. 14715577 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$2.278,78 (dois mil duzentos 

setenta e oito reais e setenta e oito 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 declinados ao id. 

14715577 . 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, 16 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003016-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ANTONIO PEREIRA DA GAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1003016-09.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEANDRO ANTONIO PEREIRA DA GAMA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14274263, 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 14716856 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$5.563,57 (cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e 

sete 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 declinados ao id. 14716856. 

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, 16 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença 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 SENTENÇA Processo: 1001005-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABIO SILVA DIAS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14582683, a executada 

colacionou comprovante do pagamento espontâneo da obrigação e 
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consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao id. 14719805 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$2.844,74 (dois mil oitocentos 

e quarenta e quatro reais e setenta e quatro 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 

declinados ao id. 14719805. 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, 16 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004319-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON SANTOS SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1004319-92.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WEVERSON SANTOS SIMOES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14544871, 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 14723401 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$1.825,24 (mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro 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 declinados ao id. 14723401. 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, 16 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013913-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/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)

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 SENTENÇA Processo: 1013913-33.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIZEU DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14645961, a executada 

colacionou comprovante do pagamento espontâneo da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao id. 14723515 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$1.345,99 (mil trezentos e 

quarenta e cinco reais e noventa 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 favor da parte autora para 

levantamento do valor disponibilizado, conforme dados bancários 

declinados ao id. 14723515. 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, 16 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (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 SENTENÇA Processo: 1017252-97.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KLEBER ISMAEL DE ABREU EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14604191, a executada 

colacionou comprovante do pagamento espontâneo da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao id. 14724019 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$4.363,94 (quatro mil trezentos 

e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) e R$406,85 

(quatrocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos). Posto isto, em 
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razão do pagamento integral do montante da condenação devidamente 

atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do 

art. 924, II do NCPC. Expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor disponibilizado, conforme dados bancários 

declinados ao id. 14724019. 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, 16 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003455-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YNGRID KEROLLENY AMORIM RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (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: 1003455-54.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

YNGRID KEROLLENY AMORIM RIBEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14437537, 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 14729066 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$3.170,39 (três mil cento e setenta reais e trinta 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 favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados ao id. 14729066. 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, 16 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006099-33.2018.8.11.0041. AUTOR: 

HASLAN PEREIRA FORTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que HASLAN PEREIRA FORTE move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 28.06.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12153476, 12153487, 12153498, 12153506 . 

Devidamente citada (id. 12211790 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 12976234, 12976235, 12976238, 12976239, 12976241, 

12976242, 12976243, 12976245, 12976247 ), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Perante 

a Porto Seguros; III – Da Ausência de Requerimento Administrativo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 13969805 

. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 13342188 . A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 13970077 . A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 13891876 . É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 
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12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada não merece 

prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 12153487, a requerida 

juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. Dessa forma, 

Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “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”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência SAMU (id. 12153498), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 13342188). Outrossim, 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. Ao que tange a alegação de litigância de 

má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece 

guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já foram 

rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 28.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 
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funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

13342188), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): ANTEBRAÇO ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

ANTEBRAÇO ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros superiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - ANTEBRAÇO ESQUERDO (MEMBRO SUPERIOR): 

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (28.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. No que tange os honorários periciais, intime-se a 

requerida para efetuar o pagamento conforme decisão de id. 8290829, 

após expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 

2018. Luiz Octavio 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 a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036540-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOFITAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA TAMASSIA OAB - SP119288 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ESTEFFANY DE OLIVEIRA PONDE (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: 1004161-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR IZIDIO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO)
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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)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026423-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIZERIO ALVES FERREIRA (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)

 

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: 1028562-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

VERA LUCIA BALBINA DOS SANTOS OAB - 050.863.934-42 

(PROCURADOR)

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025287-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MULLER (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)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020868-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BARBOZA DA 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)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034145-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BONIFACIO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017837-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022050-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025592-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNARDETE MIRANDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025592-30.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: WEBJET LINHAS AEREAS S.A. DEPRECADO: MARIA 

BERNARDETE MIRANDA Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 59 de 590



cópia da presente de mandado. Em face da não realização da audiência 

marcada anteriormente, designo audiência para coleta de depoimento da 

autora MARIA BERNADETE MIRANDA para o dia 27/09/2018, às 15:30 

horas, ante a ausência de data anterior em pauta. 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. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da 

distribuição da presente deprecata, seus respectivos dados, bem como, 

sobre a data da audiência acima aprazada, solicitando que futuros 

pedidos de informações sobre ela ou de sua devolução sejam 

encaminhados com a expressa menção do seu número, sob pena de 

impossibilidade do atendimento. Após, o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito Cooperador

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025592-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNARDETE MIRANDA (DEPRECADO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011663-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA RIBEIRO NETO CONDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id(s). 14798511 e 

14798513, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029092-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANJELA DO CARMO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id(s). 14798813 e 

14798814, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742503 Nr: 39394-25.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTORS COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600/MT

 Proceda-se com a juntada de documentos apresentados pelas requeridas 

em audiência.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Wanderley Francisco Da 

Silva.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu 

Saga Pantanal Comércio de Veículos, no prazo de 15 (quinze) dias, e por 

fim Ford Motors Company Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante 

intimação com fundamento no artigo 364 § 2º do CPC/15, assegurada a 

vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Silvan 

Ramires Filho, que digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892362 Nr: 24805-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MORAES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CAOA DO BRASIL MONTADORA DE VEÍCULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR JERONIMO ALMEIDA 

SILVA - OAB:15188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 

9552, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Caoa do Brasil 

Montadora de Veículos S/A, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1079876 Nr: 1447-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, ATUAL TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS 

ELETRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12860 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379, MURILLO ESPINDOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 Declaro encerrada a instrução probatória.

Dê-se vistas às partes para apresentação de memoriais, no prazo de 15 

(quinze) dias para cada um dos litigantes, primeiro o autor, depois a ré 

Energisa Mato Grosso, e por fim, Atual Terceirização e Serviços Eletricos 

Ltda., de forma sucessiva, mediante intimação e assegurada vista dos 

autos.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 826445 Nr: 32371-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONIA DA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, INSTITUTO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA ROSA - 
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HOSPITAL SANTA ROSA, JOAO PAULO V.COELHO JAHJAH NOGUEIRA, 

VINICIUS GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, JEAN RAFAEL SANCHES - OAB:9976, 

LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, LUIZ JAJAH NOGUEIRA - 

OAB:2873/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por MARIA SONIA DA SILVA MATOS em face de HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA – HOSPITAL SANTA ROSA, IMEDI – INSTITUTO 

MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, JOÃO PAULO JAJAH e VINÍCIUS 

GONÇALVES DE ALMEIDA.Condeno ainda a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

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.Intimem-se.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 951519 Nr: 681-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMOS TRANSPORTES LTDA, MAURA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RIBAS DA SILVA, JEAN RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 125/126.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, retornem os autos para a realização de pesquisa no 

sistema RENAJUD.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905310 Nr: 33756-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACHARIA RAVAZZI LTDA - ME, MARCOS 

ROBERTO CALIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉSSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS - OAB:19561/O

 Assim, considerando que o aditamento foi feito no prazo de 30 (trinta) 

dias, recebo a petição de fls. 193/198 como pedido principal.Cite-se a 

parte executada na pessoa do seu representante legal para pagar a dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando 

do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 

1º).Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 

1º).Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 

915).Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916).Defiro o 

pedido de inclusão do nome da parte executada CACHAÇARIA RAVAZZI 

LTDA – ME (CPF nº. 09.357.803/0001-72) nos órgãos de proteção ao 

crédito referente ao débito ora executado no importe de R$ 18.898,09 

(dezoito mil oitocentos e noventa e oito reais e nove centavos), devendo 

ser expedido ofícios ao SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, 

art. 782, §3º).No mais, proceda-se com as retificações no Sistema Apolo e 

na capa dos autos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 808435 Nr: 14900-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HB ENGENHARIA LTDA, LUIZ HUMBERTO 

BORGES, MARIANGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 Em razão da justificativa apresentada às fls. 475/476, redesigno a 

audiência para o dia 20/09/2018, às 14h.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786970 Nr: 40881-93.2012.811.0041

 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: HB ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Em razão da justificativa apresentada às fls.218/219, redesigno a 

audiência para o dia 20/09/2018, às 15h.

Proceda-se com a abertura de novo volume a partir das fls. 200.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1111431 Nr: 15283-98.2016.811.0041

 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: PAIAGUAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSIT DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA CAPUTO - 

OAB:105973/SP, Reginaldo Ferreti da Silva - OAB:OAB/SP 244.074, 

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - OAB:21238/O

 Às fls. 122/123, a ré aventa a possibilidade de conciliação, requerendo a 

designação de audiência para tentativa de acordo entre as partes.

Assim, ante a possibilidade de realização de acordo nos presentes autos, 

e sendo a conciliação meio alternativo para resolução de conflitos 

encorajado pelo Código de Processo Civil, remeta-se este processo à 

Central de Conciliação para designação de data para a tentativa de 

acordo, conforme pauta disponível.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021137 Nr: 32495-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.854

 Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte autora acerca da 

petição de fls. 58/59 e documentos de fls. 60/67, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1081437 Nr: 2275-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA LUZ ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA, EMI-KA EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/MT

 Ante o exposto, acolho a preliminar e REJEITO OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO em face de sua intempestividade.Condeno a parte embargante 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 85, §8 do CPC/15.Certifique-se nos autos da execução 

sobre a oposição dos embargos bem como sobre a presente 

decisão.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 432371 Nr: 12222-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORRO DA LUZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, 

EMI-KA EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS, ZILIO 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 I – DO FIADOR.Retifique-se a autuação e registro do feito para constar 

como executado João Zilio Tavares e não Zilio Tavares.Após, Cite-se o 

Executado João Zilio Tavares via editalm, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do 

CPC/15, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro .II – DA 

IMPENHORABILIDADE.A impenhorabilidade é matéria de ordem pública, 

passível de apreciação a qualquer momento, em qualquer instância, 

inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. Inconformado o 

executado apresentou incidente de impenhorabilidade, sustentando que o 

veículo é impenhorável, por tratar-se de instrumento de trabalho.Contudo, 

para que o bem objeto de penhora seja reconhecido como instrumento de 

trabalho, deve ser indispensável ou necessário ao exercício da profissão, 

além de ser o único meio disponível para o fim a que se presta. Nesse 

passo, o inc. V do art. 649 do Código de Processo Civil é aplicável apenas 

se demonstrado que o bem é utilizado como instrumento de trabalho, o que 

não ocorre no caso.Inexistem provas de que o bem penhorado seja 

indispensável ao desempenho da profissão do executado, até porque um 

automóvel, salvo melhor juízo, não é indispensável ao exercício da 

advocacia.Destaco ainda que no nome do executado consta outro veículo 

de placa KAL 3800, Ford Mondeo CLX AD, sendo que a alegação de que o 

mesmo foi alienado encontra-se desprovida de qualquer prova.Assim, 

INDEFIRO o pedido de revogação da penhora efetuada sobre o veículo 

automotor IX-35, placa OBO 1488.Expeça-se mandado de penhora de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do débito, a ser cumprido na 

residência do Executado Luis Antonio Siqueira Campos (endereço 

declinado às fls. 85).Intime-se a parte exequente para que apresente o 

demonstrativo atualizado do débito, bem como indique conta bancária para 

transferência dos valores bloqueados às fls. 77.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1117502 Nr: 17688-10.2016.811.0041

 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: PENA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

ALESSANDRA EMANOELLY GUMIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURÍPEDES CEZAR NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 Intime-se o requerido Eurípedes Cezar Neto para que junte aos autos 

suas 05 (cinco) últimas declaração de imposto de renda para fins de 

análise da impugnação à justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 952608 Nr: 1264-24.2015.811.0041

 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: ESB, EVELLY TAINARA MARQUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO DE ALMEIDA, LUIZ AUGUSTO 

CAVALLI MENECHINO, MUNIL DA SILVA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Declaro encerrada a instrução.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

A seguir colha-se o parecer do Ministério Público.

 Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1103878 Nr: 12081-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODIS ANTONIO MENEGAL, ASSOCIAÇÃO JUINENSE 

DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOME NETO - 

OAB:11.890-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:

 I – Efeito Suspensivo ao Embargos à execução.A matéria já foi decidida 

às fls. 144/146, operando-se a preclusão.II – Chamamento ao Processo.A 

matéria também já foi decidida às fls. 144/146, operando-se a preclusão.III 

– Da impugnação ao pedido de pagamento de custas ao final.Alega a parte 

embargante que a embargada/exequente não é hipossuficiente, nem 

tampouco passa por dificuldades financeiras, pois é dona de uma 

faculdade.Sem razão a parte embargante.Isto porque pelos documentos 

de fls. 179/241 constatei que as cotas do Instituto de Educação “Bom 

Jesus” de Cuiabá, com a dissolução da sociedade conjugal, em 2003, 

passaram a pertencer exclusivamente ao sócio Wilson Luiz Ubialli.Assim, 

a míngua de maiores elementos probatórios, REJEITO a impugnação 
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ofertada e concedo à parte exequente Ondina Aparecida Cavalheiro os 

benefícios da Justiça Gratuita.IV – Impugnação ao valor da causa.Aduz 

que o valor da causa no importe de R$ 6.579.069,57 (seis milhões 

quinhentos e setenta e nove mil e sessenta e nove reais e cinquenta e 

sete centavos) não está correto, visto que atribuiu cláusula abusiva em 

relação à multa contratual.A presente impugnação tem como base a 

ilegalidade da cobrança da multa de 10% quando segundo farta 

jurisprudência seria de 2%.Tal matéria é de mérito e com este será 

decidido.Assim, rejeito a impugnação ao valor da causa, sem prejuízo de 

nova análise quando da prolação de sentença meritória.V – Audiência de 

Instrução.Designo audiência de instrução para o dia 04 de fevereiro de 

2019 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.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031198-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DE FATIMA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON ALVES ANDRADE (RÉU)

JOSILAINE QUELI OLIVEIRA PIRES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031198-39.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

apresentou o endereço atualizado dos réus. Assim redesigno o dia 

25/09/2018 às 12:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 10812188. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 12 de junho de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020250-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020250-38.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado da ré. Assim redesigno o dia 

25/09/2018 às 12:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 8715802. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 12 de junho de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038621-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HYWLLANNA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038621-50.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012892-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RIVELINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012892-85.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 30 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013724-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EPIFANIO DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR)

NORBERTO DOMINGOS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013724-21.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/09/2018 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012199-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYBER MAGALHAES 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012199-04.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892433 Nr: 24859-86.2014.811.0041

 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: QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PELEGRINA TEIXEIRA, AZUL 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANE PELEGRINA TEIXEIRA, Cpf: 

30705968863, Rg: 335945764, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais c/c 

Obrigação de Fazer em que QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA 

MORAES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 044.418.101-64, no 

RG nº 22593080 SSP/MT, residente e domiciliada à Rua Fontanilha, nº 18, 

Quadra 59, Bairro CPA II, Morada da Serra, Cuiabá/MT, CEP 78.058-000, 

move em desfavor de CRISTIANE PELEGRINA TEIXEIRA, brasileira, casada, 

inscrita no CPF sob o nº 307.059.688-63, portadora do RG nº 335945764 

SSP/SP, residente e domiciliada à Rua Dom Pedro I, nº 55, Apto. 07, Bairro 

Jardim Imperador, Várzea Grande/MT, CEP 78.125-605; e AZUL 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 33.448.150/0001-11, com endereço na Av. Rio Branco, 

nº 80, andar 16 ao 20, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-070, na 

pessoa de seu representante legal, diante dos fatos e fundamentos que 

passa a expor: - Dos Fatos: Na data de 04-08-2012, a autora estava 

utilizando como meio de transporte um taxi, veículo marca GM, modelo 

Corsa, de cor branca, placas OBD-0375 VG, conduzido pelo Sr. Elson 

Faria Souza, momento em que veio a capotar, devida à abrupta colisão 

ocasionada pelo veículo da marca Fiat Uno, cor Branca, placas OAT-0319 

VG, conduzido pela requerida CRISTIANE PELEGRINA TEIXEIRA, que em 

altíssima velocidade, atravessou o cruzamento de forma imprudente 

abalroando aquele, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 33/33verso. 

Devido ao acidente, a autora foi encaminhada via SAMU ao Pronto Socorro 

de Várzea Grande/MT, onde receberia os primeiros socorros, no entanto, 

devido a demora no atendimento, foi transferida para o Pronto Socorro de 

Cuiabá/MT, onde, devido as lesões sofridas, permaneceu internada por 10 

dias. A autora foi diagnosticada com lesões na bacia e na coluna vertical, 

sob o risco de ficar tetraplégica. A autora, devido as graves lesões 

sofridas, foi transferida para o Hospital Santa Casa, onde permaneceu por 

mais 03 (três) dias internada e imóvel, com o uso de colete cervical. Após, 

a autora foi encaminhada, via ambulância, para a sua residência, onde 

permaneceu por 02 (dois) meses acamada, sem poder se locomover e/ou 

sentar, e, por longo período para se recuperar, sempre necessitando da 

ajuda de terceiros para se alimentar e realizar suas necessidades 

pessoais, passando por enorme constrangimento perante as pessoas que 

estavam a sua volta. A autora necessitou algumas vezes retornar ao 

Pronto Socorro de Várzea Grande/MT, para realizar exames e avaliar sua 

recuperação, mas sempre encaminhada por uma ambulância, o que foi 

necessário despender gastos financeiros com ambulância e remédios 

para a sua recuperação. À época, a autora estava com trabalho certo na 

concessionária de veículos Ariel na Cidade de Várzea Grande/MT, pois 

começaria na semana seguinte a trabalhar. A autora também trabalhava 

como modelo, desfilava em eventos e com isso recebia valores em 

dinheiro para se manter financeiramente. No ano de 2013, a autora sentido 

melhoras, começou a cursar Arquitetura, na Faculdade UNIC-Beira Rio, 

mas não conseguiu levar o curso a frente, frequentando apenas 02 (dois) 

meses, devido as fortes dores que sentia na bacia e pescoço, que a 

impossibilitava de ficar muito tempo em pé ou mesmo sentada, sendo que 
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as dores só aliviavam com o uso de medicamentos e que se mantivesse 

na posição de deitada. A autora foi impedida de usar sapatos com saltos 

pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, o que motivou a deixar de desfilar, 

como também pelas fortes dores que sentia. Diante da conduta imprudente 

e indevida da requerida a autora suportou diversos constrangimentos e 

sofrimentos, que ocasionaram danos moral, estético e material. A 

requerida em nenhum momento entrou em contato com a autora. A autora 

entrou em contato via e-mail com a segunda requerida AZUL COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, para que pudesse ser amparada de alguma forma, 

porque a primeira requerida à época do acidente possuía seguro com 

aquela, mas restou infrutífera. POSTO ISTO, requer que Vossa Excelência: 

a) a citação da requerida CRISTIANE PELEGRINA TEIXEIRA, para 

apresentar contestação, sob pena de revelia; b) a concessão a parte 

autora dos benefícios da justiça gratuita; c) condenação das requeridas 

ao pagamento de danos morais em valor a ser fixado por Vossa 

Excelência; d) condenação das requeridas ao pagamento de danos 

estéticos corporais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ser 

valor fixado na apólice do seguro; e) condenação das requeridas ao 

pagamento de despesas médicas, hospitalares e fisioterapêuticas no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); condenar a ré CRISTIANE PELEGRINA 

TEIXEIRA, ao pagamento dos prejuízos financeiros advindos da 

impossibilidade de trabalho, lucros cessantes, em face dos danos físicos 

sofridos; f) que os valores pleiteados sejam corrigidos monetariamente, cf. 

Súmula 43 e 54 do STJ; g) sejam as requeridas condenadas ao pagamento 

das custas, despesas e honorários advocatícios no patamar de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, tudo devidamente corrido; 

h) a autora protesta por todas as provas admitidas em direito, sobretudo 

documental, inclusive documentos novos, testemunhal, sendo que 

informará o rol de testemunha oportunamente; i) dá-se a causa do valor de 

R$ 55.000,000 (cinquenta e cinco mil reais), para efeitos fiscais. Termos 

em que, Pede deferimento. Cuiabá/MT, 25 de maio de 2014. JANDERSON 

HAAS DE OLIVEIRA – OAB/MT 17.684.

Despacho/Decisão: Diante das tentativas frustradas e estando a ré em 

local incerto e não sabido, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL.O art. 257, 

inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por edital, a 

publicação na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo 

tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificado nos 

autos. Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria 

Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, dando conta 

que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para 

publicações dos editais de citações, bem como colacionou alguns 

exemplos de decisões judiciais, de diversificados Tribunais, a respeito das 

soluções que vêm sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade. 

Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há regulamentação por 

parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando 

dispensada as demais formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015. O 

edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892433 Nr: 24859-86.2014.811.0041

 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: QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PELEGRINA TEIXEIRA, AZUL 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 Certifico que nos termos do art 482 VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 453204 Nr: 25158-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE DA SILVA PRADO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer a síntese da 

inicial, no endereço de email desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (15) quinze dias, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1075959 Nr: 57945-14.2015.811.0041

 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: CLEYTON NEVES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 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

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte autora às 

fls. 69/76 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente 

e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte ré para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 790741 Nr: 44792-16.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES GONZAGA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EDUCACIONAL UNISAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MOLINA BARCELLOS - 

OAB:8.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 163/165 e pela parte ré às fls. 166/168 são tempestivos. Em assim 

sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para apresentar 

suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 945713 Nr: 57873-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em 

casos de comprovada ausência de condições financeiras, INDEFIRO a 

concessão do benefício ao embargante. Intime-o para recolher as custas 

judiciais iniciais em 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.Após, 

concluso.Cuiabá, 15 de agosto de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1099040 Nr: 10223-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVADAVEL TEOFILO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 10223-47.2016.811.0041

Código 1099040

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

123.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 786879 Nr: 40787-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARRUDA ANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer a síntese da 

inicial, no endereço de email desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (15) quinze dias, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735434 Nr: 31785-88.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JAIR RONCATTI SÁ FRAUCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS ALVES DE SOUZA E CIA. LTDA., 

ANTONIO CARLOS TAVARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art. 482,VI da CNGC, 

passo a impulsionar o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora para se manifestar sobre o ofício juntado à fl. 78, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 727994 Nr: 23899-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ, ENDICON ENGENHARIA DE 

INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15.402

 Numeração Única 23899-38.2011.811.0041 – código 727994

DESPACHO

 Os executados opuseram embargos à execução, que foram recebidos 

sem efeito suspensivo (código 1287616).

Assim, intime-se o exequente para requerer o que de direito, em 15 dias.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 364366 Nr: 2136-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAVONI E NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. E. CAMARGO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124, MURILO CASTRO 

DE MELO - OAB:11499 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única 2136-49.2009.811.0041 – código 364366

DESPACHO

 A executada opôs embargos à execução, que foram recebidos sem 

efeito suspensivo (código 1307881).

Assim, intime-se a exequente para requerer o que de direito, em 15 dias.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 922568 Nr: 44961-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., 

FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTY ANGELA WOLFF ME, CRISTY ANGELA 

WOLFF, RUTH ANDRADE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141.661-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1287616 Nr: 4153-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, CLAUDECIR 

DA COSTA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4153-43.2018.811.0041 - Código 1287616

DESPACHO

Diante dos documentos apresentados, defiro a assistência judiciária 

gratuita em favor dos embargantes (art. 98, CPC).
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Recebo os embargos à execução para discussão.

De acordo com a sistemática processual, os embargos do executado não 

terão efeito suspensivo (art. 919 do CPC), salvo a requerimento do 

devedor e estando a execução garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes, além da comprovação dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória (art. 919, § 1° do CPC).

No caso dos autos, os embargantes não demonstraram a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Assim, deixo de determinar a suspensão do processo de execução.

Intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 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.: 1278275 Nr: 1308-38.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:3.031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única 1308-38.2018.811.0041 – Código 1278275

SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução opostos por Jocelda Maria da Silva 

Stefanello contra o Condomínio Residencial Portal de Cuiabá, ambos 

qualificados nos autos.

O feito foi apensado à execução n. 936-26.2017.811.0041 – código 

1188764.

Intimados para manifestarem sobre a aparente litispendência, as partes 

não atenderam ao chamado judicial (p. 17).

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Infere-se que a petição de embargos à execução foi erroneamente 

endereçada ao feito executivo.

 Determinado o seu desentranhamento para correta distribuição, esta foi 

feita em duplicidade.

Os embargos à execução n. 28884-40.2017.811.0041 – código 1273672 

(em apenso) é idêntico a este e foi recebido em 26/01/2018, sendo 

forçoso o reconhecimento da litispendência destes embargos.

 O artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a extinção do 

feito sem resolução do mérito quando o juiz verificar a existência de 

litispendência, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

 Posto isto, julgo extingo o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso V, §3º, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 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.: 1188764 Nr: 936-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FERREIRA LEITE - 

OAB:20.728, PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - OAB:14908, WEUDYS 

CAMPOS FURTADO - OAB:OAB/MT 14.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:3031-B

 Numeração Única: 936-26.2017.811.0041 - Código 1188764

DESPACHO

 O artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

autocomposição deve ser tentada a qualquer tempo pelo juiz, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.

Posto isto, defiro o pedido da executada e designo audiência de 

conciliação para o dia 10/09/2018, às 10:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo.

Remetam-se os autos ao contador judicial para cálculo da dívida, conforme 

requerido. Solicite-se urgência, em virtude da audiência de conciliação 

designada.

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 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.: 1323077 Nr: 14085-55.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA, JOAQUIM 

CARVALHO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:11564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única 14085-55.2018.811.0041 – código 1323077

DESPACHO

 Intime-se a embargante para comprovar o recolhimento das custas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Promova o apensamento à execução n. 57693-11.2015.811.0041 – código 

1075417.

Em seguida, concluso para análise.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 1310686 Nr: 11011-90.2018.811.0041

 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: VALDEMIR MANQUERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ BONIFACIO RAGNINI - 

OAB:1.119/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e determino a suspensão da 

restrição de circulação realizada sobre o veículo (caminhonete) MMC/L200 

Triton 3.2, ano 2012, modelo 2012, placa OBB-3476/MT. 

Intimem-se.Condiciono o cumprimento da liminar à comprovação do 

recolhimento das custas judiciais necessárias a distribuição, o que deverá 

ser feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, CPC.Nos termos do art. 334 e §§ do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 29/10/2018 às 08:00 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo.Intime-se o embargante para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 845530 Nr: 49209-75.2013.811.0041

 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): ROBERTO CESAR DICHOFF, MARISA 

VELASQUES DICHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 
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OAB:14.517 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única 49209-75.2013.811.0041 – código 845530

DESPACHO

 Os executados opuseram embargos à execução, que foram recebidos 

sem efeito suspensivo (código 1282172).

Assim, intime-se a exequente para requerer o que de direito, em 15 dias.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 77125 Nr: 4235-46.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.F. COMERCIAL DE PESCA LTDA., Vera Lucia 

Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Infelizmente, da planilha apresentada à p. 217/223 não consegui extrair o 

valor da dívida atualizada, sendo certo o exequente não informa o 

quantum devido na petição de p. 217, o que impede a apreciação do 

pedido de penhora de ativos financeiros.

Intime-se o exequente para que indique o valor correto e atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1276318 Nr: 563-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS 

DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 563-58.2018.811.0041 - Código 1276318

DESPACHO

Recebo os embargos à execução para discussão sem, contudo, 

atribuir-lhe efeito suspensivo (artigo 919, caput, do Código de Processo 

Civil).

A manifestação da parte embargada foi juntada às p. 11/15.

A fim de evitar alegações de nulidade, intimem-se as partes para 

informarem interesse na produção de provas, no prazo de 15 dias.

Após, concluso para análise.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 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.: 342855 Nr: 13062-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY DIAS DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8575/MT, 

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:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO SAMPAIO DE 

FIGUEIREDO - OAB:109465/RJ, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:10212, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da condenação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 940740 Nr: 55022-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR DE CAMPOS FIGUEIREDO, TROPICAL CORRETORA 

E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO RAMOS NETO, NEIDE FERRAZ 

RAMOS, OUMAR KHALED ARAJI DAHROUG, CARLOS ALBERTO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARHTUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JUNIOP - OAB:24.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1095399 Nr: 8564-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÇÕES MT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, 

LUCAS RODRIGUES ALVES REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA PATRICIA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente para apresentar planilha atualizada, eis que a 

constante dos autos data do ajuizamento desta execução.

Após, concluso para apreciação do pedido de p. 66.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 385288 Nr: 21199-60.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA ILARIO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para se 

manifestar sobre o laudo pericial juntado às fls. 198/204, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1273672 Nr: 28884-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDAO DA SILVA - 

OAB:18546/O, JOCELDA STEFANELLO - OAB:3031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEUDYS CAMPO FURTADO - 

OAB:14.700/MT

 Numeração Única 28884-40.2017.811.0041 – código 1273672

DESPACHO

 Suspendo a tramitação deste feito até a realização da audiência de 

conciliação designada no processo de execução em apenso (código 

1188764).

Intimem-se.

 Cuiabá, 15 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.: 1282172 Nr: 2438-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CESAR DICHOFF, MARISA VELASQUES 

DICHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2438-63.2018.811.0041 - Código 1282172

DESPACHO

Recebo os embargos à execução para discussão.

De acordo com a sistemática processual, os embargos do executado não 

terão efeito suspensivo (art. 919 do CPC), salvo a requerimento do 

devedor e estando a execução garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes, além da comprovação dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória (art. 919, § 1° do CPC).

No caso dos autos, a execução não se encontra garantida e os 

embargantes não demonstraram a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Assim, deixo de determinar a suspensão do processo de execução.

Intime-se a embargada para se manifestar, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 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.: 42722 Nr: 12224-30.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimeire de Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletroeste Construções Elétricas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11.250/MT, Kátia Crisanto - OAB:7345/MT, Thays Karla Maciel 

Costa - OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT

 Certifico que republico o despacho de fls.513, em razão de não constado 

o nome dos advogados substabelecidos âs fls.511: Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre possivel ocorrência 

de prescrição, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033198 Nr: 38207-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única 38207-40.2015.811.0041 – código 1033198

DESPACHO

 A restrição de circulação que recaiu sobre o veículo MMC/L200 Triton 3.2, 

ano 2012, modelo 2012, placa OBB-3476/MT foi levantada, por 

determinação nos autos de embargos de terceiro n. 

11011-90.2018.811.0041 – código 1310686.

Intime-se a exequente para manifestar sobre a petição e documentos de p. 

101/139, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1077046 Nr: 58663-11.2015.811.0041

 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: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEABRA DRAGAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para se 

manifestar sobre a contestação à reconvenção, juntada às fls. 104/106, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1307881 Nr: 10345-89.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. E. CAMARGO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVONI & NAVES ADVOGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10345-89.2018.811.0041 - Código 1307881

DESPACHO

Recebo os embargos à execução para discussão sem, contudo, 

atribuir-lhe efeito suspensivo (artigo 919, caput, do Código de Processo 

Civil).

Intime-se a parte embargada para apresentar impugnação, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 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.: 1089340 Nr: 5874-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CRISTINE FREIRE PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao tentar realizar o bloqueio via Bacenjud, constatei que o CNPJ indicado 

na exordial está em nome de pessoa jurídica diversa da ré (anexo)
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Assim, intime-se a exequente para indicar o correto CNPJ para que a 

ordem de bloqueio seja realizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947768 Nr: 59008-11.2014.811.0041

 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: SEBASTIANA DE MORAES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAUDE S/A, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B, RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 14.961, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12..504, 

UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerido 

Bradesco Saúde S/A às fls. 542/544 é tempestivos. Em assim sendo, Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes autora e requerido Hospital de 

Medicina Especializada Ltda para apresentarem suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 435805 Nr: 14435-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 14435-24.2010.811.0041

Código 435805

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 187).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 876599 Nr: 14513-76.2014.811.0041

 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: DAVI GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS, MARCOS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Processo n° 14513-76.2014.811.0041

Código 876599

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais em que houve o pagamento da obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

220.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 912933 Nr: 38795-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLISLEY APARECIDA DE FREITAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA YARA SIQUEIRA - 

OAB:23.240, JONES SOUZA VELHO - OAB:16.702-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 38795-81.2014.811.0041

Código 912933

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

149/150.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 451986 Nr: 24158-67.2010.811.0041

 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: ANGELITA TEPLUK BRAZALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CENTRAL NACIONAL

 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: WILZA APARECIDA LOPES 
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SILVA - OAB:OAB/BA 49.540

 Processo n° 24158-67.2010.811.0041

Código 451986

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais em que houve o pagamento da obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

157.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 890378 Nr: 23481-95.2014.811.0041

 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: HORACIO GLADISTONE LIMA PERIM

 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Processo n° 23481-95.2014.811.0041

Código 890378

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 135).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 736715 Nr: 33162-94.2011.811.0041

 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: CARLOS ROBERTO GARCIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS - 

BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Processo n° 33162-94.2011.811.0041

Código 736715

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

276.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 811792 Nr: 18283-14.2013.811.0041

 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: JULIE ANE SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 18283-14.2013.811.0041

Código 811792

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 187).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 953052 Nr: 1522-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEI IRIS DA CRUZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 1522-34.2015.811.0041

Código 953052

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 
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obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

163.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 716787 Nr: 10833-88.2011.811.0041

 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: ANA DE SOUZA ROSA

 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: REANTO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Processo n° 10833-88.2011.811.0041

Código 716787

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

199.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 1024392 Nr: 34039-92.2015.811.0041

 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: DEUSADETE DA SILVA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Processo n° 34039-92.2015.811.0041

Código 1024392

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

169.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 881978 Nr: 18000-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547/MT, SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 18000-54.2014.811.0041

Código 881978

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

181.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 717637 Nr: 8575-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IALDARY BERNARDES LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSÉ EDUARDO POLIZER 

GONÇALVES - OAB:12.009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Processo nº. 8575-08.2011.811.041

Código 717637

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença requerida por Ialdary Bernardes 

Leão em desfavor de UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico já 

qualificadas nos autos.

As partes transigiram extrajudicialmente, apresentando o termo de acordo 

aos autos, pugnando por sua homologação (p.360).
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Determinada a ratificação dos termos do acordo pela autora (p. 361), esta 

compareceu aos autos atendendo as exigências do Juízo, momento em 

que também informou o cumprimento do acordado celebrado. (p. 366).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Considerando que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o 

cumprimento da obrigação, a extinção do feito se impõe.

Assim, tratando-se de direito disponível, e a obrigação sendo satisfeita, 

julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 487, III, b 

c/c 924, II do CPC.

Custas e honorários na forma pactuada.

 As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 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.: 1123075 Nr: 20072-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON RAMOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Processo n° 20072-43.2016.811.0041

Código 1123075

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

191/192.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 1137762 Nr: 26458-89.2016.811.0041

 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: JOAO BATISTA DE SOUZA LELES

 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

 Processo n° 26458-89.2016.811.0041

Código 1137762

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

93.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 736737 Nr: 33185-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR COELHO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SLOVINSKI FERRARI 

- OAB:11.690/SC

 Processo n° 33185-40.2011.811.0041

Código 736737

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 251).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 1046490 Nr: 44600-78.2015.811.0041

 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: RAFAELA PATRICIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 44600-78.2015.811.0041

Código 1046490

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

132.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 
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havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 927358 Nr: 47859-18.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR CHINIKOSKI

 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

 Processo n° 47859-18.2014.811.0041

 Código 927358

DESPACHO

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime – se o credor para se manifestar sobre o pagamento da 

condenação (p.153/156), em 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 15 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.: 1034631 Nr: 38948-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Processo n° 38948-80.2015.811.0041

Código 1034631

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

129/130.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 1026664 Nr: 35145-89.2015.811.0041

 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: DANIELA IRENE ALVES CORREA

 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:

 Processo nº. 35145-89.2015.811.0041

 Código 1026664

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de desentranhamento dos documentos que instruem a 

inicial, mediante substituição por cópias.

Após, nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, arquive-se com as 

cautelas de praxe.

Cuiabá, 15 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.: 1026313 Nr: 34936-23.2015.811.0041

 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: JAIR ROBERTO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 34936-23.2015.811.0041

 Código 1026313

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de desentranhamento dos documentos que instruem a 

inicial, mediante substituição por cópias.

Após, nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, arquive-se com as 

cautelas de praxe.

Cuiabá, 15 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.: 927143 Nr: 47728-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - 

AFIP, SÉRGIO TUFIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABÁ, NEUCIMEIRE ALVES DE 

OLIVEIRA, SANDRA MARIA LIRA MARQUES GENEROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - 

OAB:12295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 Processo n° 47728-43.2014.811.0041

Código 927143

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 150).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.
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Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 831016 Nr: 36706-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA ALINE NOGUEIRA NOYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA 

- OAB:MT/7.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 Processo n° 36706-22.2013.811.0041

Código 831016

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais em que houve o bloqueio via BacenJud para satisfação da 

obrigação.

Após o bloqueio de valores, a executada foi devidamente intimada para se 

manifestar sobre a penhora, e concordou com o valor que foi penhorado 

(p.272).

A p. 277/278, a exequente pediu a expedição do alvará dos valores que 

foram bloqueados da conta da executada, não apresentando nenhuma 

objeção.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ.

Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 752630 Nr: 4494-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Daniel França Silva - 

OAB/MT 17.826 - OAB:, Dr. José Alberto Couto Maciel - OAB/DF 513 - 

OAB:

 Processo n° 4494-79.2012.811.0041

Código 752630

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 210/211).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 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.: 302479 Nr: 14301-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA ALVES DE ALMEIDA, MARIA GORETE SILVA 

SERRA, DÉBORA MARIA DA SILVA, ABENEL FERREIRA DA SILVA, 

CLAUDIO APARECIDO MENDES, NEIDE ARRUDA CAMPOS, CLAUDISON 

MENDES, DIONE GONÇALINA DE MORAES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELDA MARIA DA SILVA 

STEFANELLO - OAB:3031-B/MT

 Certifico que, nos termos a legislação vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecerem à audiência de Conciliação/Mediação, que se realizará 

na data de 03 de outubro de 2018, às 08h30min nas dependências da 

Central de Conciliação e Mediação de 1º Grau, Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735567 Nr: 31928-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4699

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar à parte autora para impugnar a 

contestação apresentada às fls. 64/66, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 356969 Nr: 27312-64.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTM CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDIR JORGE, EDNA CHAVES JORGE, 

CRISTÓVÃO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16240, PAULO 

RENATO PASCOTTO - OAB:17320, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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.: 145703 Nr: 6217-27.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENANCIO HENRIQUE EUBANK NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIZARD CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT, KATIA REGINA SANTANA NUNES - 

OAB:15.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

MICHELE CAMARGO RIBEIRO - OAB:12.490-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte requerida para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879563 Nr: 16544-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL GONÇALO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO REINERS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 Homologo a desistência do depoimento pessoal do autor e da testemunha. 

Declaro encerrada a instrução. Concedo o prazo individual e sucessivo de 

15 dias para apresentação das alegações finais, iniciando-se pelo autor. 

Após, concluso para sentença. Saem os presentes intimados.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025693-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025693-33.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BRUNO BENTO DE OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Determino a imediata redistribuição do presente feito para uma das 

Varas Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1023492-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PINTO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYELLE CRISTINNE DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT17623/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023492-68.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA PINTO DA FONSECA RÉU: MARIA BENEDITA DA SILVA Vistos etc. 

Ao ingressar com Ação de Usucapião a parte interessada deverá 

observar, além dos demais requisitos exigidos em Lei, o provimento 

56/2007 oriundo da Corregedoria Geral Justiça, especificamente o item 

26.11.1 e 26.11.2: 26.11.1. Além dos requisitos genéricos constantes do 

Capítulo 1, Seção 1.1 desta Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de 

Usucapião deverá conter: a) certidão do registro imobiliário acerca da 

existência ou não de proprietário do imóvel; b) nome e endereço completo 

do proprietário com transcrição no registro imobiliário; c) planta do imóvel, 

memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do 

profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor acerca da 

existência ou não de ações possessórias com o bem usucapiendo como 

objeto; e) lista dos confrontantes. 26.11.2. Constatada a falta de algum 

dos requisitos elencados no item anterior, o Escrivão certificará e 

remeterá os autos conclusos. Ademais, a Corregedoria Geral de Justiça 

editou recomendação através do Provimento 09/2017-CGJ, artigo 1º 

exigindo a seguinte documentação, nas ações reivindicatórias, 

possessórias e de usucapião: a) Estudo Cadastral fornecido pelo Instituto 

de Terras de Mato Grosso; b) Fluxograma de Cadeia Dominial; c) Matrícula 

do Imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial (quando 

houver); d) Planta georreferenciada do imóvel contendo tabela com 

elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados 

cartográficos de acordo com a Norma Técnica de georreferenciamento 

vigente ou a que substituir; e) Mídia Digital contendo os seguintes arquivos 

digitais planta (em formato .dwg ou .dxf, poligonal limpa (em formato dwg 

ou .dxf e .kml ou .kmz), memorial descritivo ( em formato PDF) e planilha de 

dados cartográficos (em formato .ODS); f) ART/CREA. Diante do exposto, 

intime-se a Requerente para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que junte aos autos os documentos acima destacados, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Autorizo desde já a Secretaria receber 

a mídia digital apresentada pela Requerente, certificando nos autos. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015644-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA PAULISTA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT0018786A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS INVASORES/MANIFESTANTES DESCONHECIDOS (RÉU)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CAMINHONEIROS - ABCAM (RÉU)

SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT 

(RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo as emendas da inicial contidas em ID 14431201 e ID 

14431220. Analisando os autos observo que o presente feito foi 

distribuído em sede de plantão, advindo a decisão contida em ID 13530550 

que determinou a emenda da inicial para que fosse sanado diversas 

irregularidades, dentre elas, que a parte Autora juntasse nos autos os 

anexos I e II do Contrato de Arrendamento a fim de permitir a visualização 

por este juízo da relação de bens que a Autora recebeu. Assim, 

considerando que a parte Requerente não cumpriu a determinação acima 

referida, intime-se a mesma para que no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra 

o determinado, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. 

Sob as mesmas condições acima, intime-se a parte Autora para que 

comprove nos autos o pagamento das custas processuais. No mais, 

determino a exclusão da contestação e seus documentos do PJE (ID 

14073968 à ID 14073993) em razão de não pertencerem ao presente feito. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023465-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA (AUTOR)

FATIMA TEREZINHA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Ante o contido na petição de ID 14678961, remetam-se os 

autos imediatamente a 11ª Vara Cível, nos termos da decisão de ID 

14634054. Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021340-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIANA MARIA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021340-81.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FLORIANA MARIA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id n. 

13372505), conforme pleiteado (id n. 13482829), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003750-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE TRABALON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003750-91.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS ALEXANDRE TRABALON RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se o Requerente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença. 

Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003176-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR VELHO JUNIOR (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003176-68.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALTEMIR VELHO JUNIOR REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos (id n. 13955144), conforme pleiteado (id n. 14196320), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009459-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FREITAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009459-10.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDUARDO FREITAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id n. 

13910431), conforme pleiteado (id n. 13957919), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018922-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEONARDO OLIVEIRA RODRIGUES (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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018922-73.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MANOEL LEONARDO OLIVEIRA RODRIGUES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se 

a parte Requerente para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do cumprimento voluntário da sentença. Após, imediatamente 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011150-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. Q. O. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO SANTOS OAB - MT0010799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011150-25.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VITORIA CANDIDA QUEIROZ OLIVEIRA SANTOS RÉU: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 13930383, com 

seus documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 26 de novembro de 2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada na sala 01 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). 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, 
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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. Determino que a parte Requerente comprove o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009050-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA (RÉU)

IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009050-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA - 

EPP, LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA Vistos etc. Recebo a emenda à 

inicial de id n. 12925878, com seu documento. Expeça-se mandado 

monitório, com prazo de 15 dias, para pagamento do débito e dos 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor da causa (art. 701, 

caput, do Código de Processo Civil), ou para oferecimento de Embargos 

Monitórios. No caso de pagamento, a parte Requerida ficará isenta do 

pagamento das custas processuais (artigo 701, §1º, do Código de 

Processo Civil). Deverá constar no mandado que não havendo 

cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). A parte Requerente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014579-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PONTUAL MARLETTI OAB - PE21281 (ADVOGADO)

DANIEL NETTO MAIA OAB - PE22640 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA VIVIANE DA SILVA (RÉU)

ANTONIO FRIGIERI FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014579-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A RÉU: ANTONIO FRIGIERI FILHO, 

RENATA VIVIANE DA SILVA Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 

13823396. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de novembro de 2018, às 12:00 horas, a ser 

realizada na sala 01 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). Determino 

que a parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036546-38.2017.8.11.0041

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:

ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036546-38.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: ANTONIO 

GONCALVES DE QUEIROZ Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 

14465250, com seus documentos. Assim, determino a retificação do polo 

ativo, conforme pretendido. Cite-se a parte Executada para pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o cumprimento 

do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. O exequente deverá 

comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Defiro a expedição de certidão para averbação da 

presente ação junto o registro de imóveis, nos termos do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, conforme pleiteado na inicial. A parte Exequente 

deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1024515-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR BIASIN DE MORAES - ME (EXECUTADO)

ELENIR BIASIN DE MORAES (EXECUTADO)

ROBERJANE CASARIM LOPES (EXECUTADO)

HELMES LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024515-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ELENIR BIASIN DE MORAES - ME, 

ELENIR BIASIN DE MORAES, HELMES LOPES DE SOUZA, ROBERJANE 

CASARIM LOPES Vistos etc. Cumpra-se o despacho de id n. 9998728, 

sendo desnecessária a expedição de carta precatória, pois o endereço 

indicado está situado nesta Comarca. Por outro lado, sendo necessário, 

defiro desde já a expedição de carta precatória para citação da parte 

Executada. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014692-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE FOLADOR (EXECUTADO)

EDINALVA BERTUOL FOLADOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014692-51.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. EXECUTADO: FLAVIO JOSE FOLADOR, 

EDINALVA BERTUOL FOLADOR Vistos etc. Considerando a necessidade 

de expedição de carta precatória para citação da parte Executada, revogo 

a decisão de id n. 13574753 tão somente no que se refere à determinação 

para recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. Por consequência, 

deixo de apreciar os embargos declaratórios de id n. 13740925. 

Expeça-se carta precatória para citação dos Executados. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013889-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RODRIGO LEMES SANT ANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013889-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

REQUERIDO: ELTON RODRIGO LEMES SANT ANA Vistos etc. Recebo a 

emenda à inicial, com seus documentos. Cite-se a parte Executada para 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 

do Código de Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade 

da parte Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do 

Código de Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o 

cumprimento do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se 

na mesma oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não 

sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens 

quanto se façam necessários para garantia da execução, nos termos do 

artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de 

Processo Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no 

prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. A parte Exequente 

deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014691-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO IPANEMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO BEHLING (RÉU)

HUARK DOUGLAS CORREIA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014691-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CONDOMINIO EDIFICIO IPANEMA RÉU: OLAVO BEHLING, HUARK 

DOUGLAS CORREIA Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 

13894165, com seus documentos. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de novembro de 2018, às 

08:00 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012457-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALBER SANTOS PIO CODECO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012457-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: WALBER SANTOS PIO CODECO 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 13680421, com seus 

documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de novembro de 2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015136-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINIO POZZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015136-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARMINIO POZZA JUNIOR EXECUTADO: GINCO URBANISMO LTDA Vistos 

etc. Acerca da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil 

prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas 

jurídicas, possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de 

recursos para pagamento das custas e despesas processuais. No caso, 

observa-se que o Exequente é comerciante, reside em bairro nobre desta 

Capital e celebrou negócio de vultuoso valor com a Executada, restando 

em evidência que o mesmo não é hipossuficiente. Portanto, não há que se 

falar no deferimento da assistência judiciária gratuita, pois ausentes os 

requisitos exigidos em lei. Desta forma, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita ao Exequente. Por outro lado, ante o teor da petição de id n. 

14096551, com seus documentos, entendo que o Exequente comprovou a 

impossibilidade momentânea de custear as despesas processuais, razão 

pela qual defiro o recolhimento das custas iniciais ao final do processo, em 

homenagem ao artigo 5º, LXXVI, da Constituição Federal, garantindo, 

dessa forma, o direito constitucional de acesso à justiça, seguindo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, os Tribunais 

também vem decidindo, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INVENTÁRIO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. POSSIBILIDADE. A 

possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo tem por 

objetivo permitir o livre acesso à Justiça, garantia prevista no art. 5º, 

XXXV da Constituição da Republica. Comprovada a impossibilidade da 

parte de, desde já, recolher as custas do processo, é de rigor permitir o 

recolhimento ao final. RECURSO PROVIDO EM MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70061332540, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 26/08/2014) (TJ-RS - AI: 

70061332540 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 26/08/2014, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/08/2014). Assim, cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o cumprimento 

do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 
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do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019418-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA OTORRINO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT0017930A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019418-39.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLINICA OTORRINO LTDA REQUERIDO: CENTRO OESTE 

IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA Vistos etc. Recebo o pedido de 

Cumprimento de Sentença (id n. 12594241), anote junto ao sistema PJE. 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021367-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI ALVES SILVENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACTO ARQUITETURA CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021367-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GISELI ALVES SILVENTE RÉU: ACTO ARQUITETURA CONSTRUCAO E 

URBANISMO LTDA - EPP Vistos etc. Em que pesem as justificativas 

lançadas pela requerente para obter o benefício da gratuidade da justiça, 

entendo que os documentos que acompanham a inicial não são suficientes 

para comprovar sua hipossuficiência, em especial porque ela reside em 

condomínio nobre desta Capital e recebe salário de grande monta (id n. 

14196295), fazendo presumir a existência de renda extra na família. 

Inexiste nos autos qualquer documento que demonstre que toda sua renda 

está comprometida, como alegado. Ademais, a declaração de pobreza é 

relativa e deverá ser analisada pelo juízo, levando em conta a situação 

fática disposta nos autos. Apenas a título de argumentação, ressalta-se 

que, se for o caso, há a possibilidade de recolhimento de custas na forma 

parcelada, conforme estabelece o artigo 98, §6º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende sua inicial, comprovando o preenchimento dos referidos 

pressupostos, sob pena de indeferimento do benefício pretendido, ou 

então que realize o recolhimento das custas e taxas judiciais. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011937-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

9 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025701-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARCIO DA CRUZ RODRIGUES (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 10 

de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016321-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BEZERRA ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA OAB - MS20065 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DANTAS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 26 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015153-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO TRAMONTIN (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 26 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026405-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CHRISTINE ALVES PEREIRA (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)

 

Vistos etc. Ellen Christine Alves Pereira ajuizou a presente Ação de 
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Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos 

autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 12363133) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no quadril direito, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

20/05/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à Autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 
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invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos), que condiz ao montante referente à lesão de 

leve repercussão no quadril direito (25% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 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 15% (quinze 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021651-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO (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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

30 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007514-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA SANTANA SEVERINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT0021149A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VASTORE IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

INDIANARA BERTOLDO VESTENA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 30 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013353-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA MARIA TESSELE (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 30 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011656-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONELIA CARMEM ROSSETTO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 30 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1016406-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWARD SANT ANA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (RÉU)

COMERCIAL JANINA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON FERNANDO DE MIRANDA OAB - MT4753/O (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 30 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002605-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 30 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022702-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CARDOSO NEVES 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)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

31 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036574-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON BICALHO DO CARMO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 31 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018354-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUISA TREFILIO MAGALHAES MARTINS DOS SANTOS OAB - 

SP371543 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. P. D. B. G. P. -. M. (RÉU)

E. G. P. D. B. G. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO OAB - MT9223/O (ADVOGADO)

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 2 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017919-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

3 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012677-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MARECHAL RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO (EXECUTADO)

ADEMIR RODRIGUES CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 8 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000522-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para manifestar 

acerca do pedido de desistência formulado pela parte Autora, no prazo de 

05 (cinco) dias. 7 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1012928-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL EDUCACAO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 8 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032362-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MANOEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 9 

de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026875-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RIBEIRO DE ABREU SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 9 

de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021415-57.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO OAB - CE16744 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USINAS ITAMARATI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 9 

de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1018096-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO RIO/MINAS LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLESS COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS EIRELI - ME (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 9 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004187-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA PEREIRA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A (RÉU)

EDITORA TRES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 

14563291) versam sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo 

por sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Diante do 

exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘’b’’ do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os 

honorários de seu respectivo patrono, por outro lado, deixo de condenar 

em custas processuais em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código 

de Processo Civil. Proceda a inclusão da advogada da parte Requerida 

Maria Cristina D’amico junto ao PJE, após, intime-a da presente. Transitado 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034808-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE PAULA CHAVES (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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 10 

de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017736-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALFIQUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 10 

de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018959-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PACHURI POQUIVIQUI (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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

13 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031906-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LOANGO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 13 

de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 775887 Nr: 29159-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANA GUEDES DE OLIVEIRA (A. G. DE OLIVEIRA - 

EVENTOS E LOCAÇÕES ME)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALVES DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

patronos, acerca da data da perícia designada para o dia 18 de setembro 

de 2018, às 15:40h, na secretaria da 6ª Vara Cível.
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Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1083834 Nr: 3371-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA CAROLINA DOMINGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, havendo concordância a requerida 

deverá efetuar o depósito judicial referente ao montante dos honorários, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 949571 Nr: 60053-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL ALVARO DA SILVA, LUCINEIDE OBADIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, através 

de seu patrono, para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre fls. 

328/330 .

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1026609 Nr: 35107-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIS TRANSPORTES LTDA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:OAB/MT 7.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 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 de fls. 293/295, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1062867 Nr: 52295-83.2015.811.0041

 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: EDVALDO GONÇALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:OAB/MT 17.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para que efetue o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 949485 Nr: 60008-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALCIRLEY FERNANDO ALVES BOLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, J ROCHA IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18.002-A OAB/MT, MARIA ANGÉLICA SILVA DA COSTA ZANATA 

- OAB:13.335/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360/MT

 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.: 26504 Nr: 6095-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE VERGÍLIO VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BENEDITO GONCALVES 

NETO - OAB:2842/MT

 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 Negativa do Oficial de 

Justiça.

Luciene M. de Brito

 Esatgiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1297907 Nr: 7784-92.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BIAGGI MORI, BARTOLOMEU FRANCISCO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORKER CARD ADMINISTRADORA, ANDRÉ 

BUENO DA SILVEIRA, ROBERTO BYRON BHERING DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para citação na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1306915 Nr: 10082-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL SCHMIT, PEDRO HUMBERTO SCHMIT, SIDNEY 

APARECIDO RODRIGUES DE AMORIM, SOLANGE PEDROSA RODRIGUES 

DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/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 manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento provisório de sentença, no prazo 

legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 899345 Nr: 29335-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEISON ALENCAR FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:13721, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por Cleison Alencar Ferri em 

face de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A para: 01) 

Condenar as Requeridas ao pagamento de R$ 4.332,96 (quatro mil, 

trezentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir da data do evento 

danoso e juros legais (1% ao mês) a partir da citação, ficando cada 

seguradora responsável pelo pagamento da sua quota parte prevista em 

contrato; e, 02) Condenar as Requeridas ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 914049 Nr: 39543-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMES BATISTA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Conforme estabelece a cláusula 14ª das condições gerais do contrato de 

seguro (fls. 166/173), para efeitos de apuração do valor da indenização 

será considerado o valor do Capital Segurado vigente na data da 

ocorrência do sinistro.

Portanto, sendo essencial para solução da controvérsia, e por se tratar o 

documento de fl. 25 do ano de 2014, defiro a expedição de novo ofício à 

Fundação Habitacional do Exército – FHE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe o valor do capital segurado para as coberturas 

contratadas na data do sinistro (19/06/2009), conforme item “1.1” da 

petição de fls. 293/294. Conste também o solicitado no item “1.3” do 

referido petitório.

Por outro lado, indefiro a expedição de ofício para que a FHE apresente a 

apólice n. 850.563, pois já encontra-se acostada aos autos, em fls. 

149/177.

Das informações, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se com a urgência que o caso requer, pois o feito está inserido 

na meta 2 do CNJ. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 716577 Nr: 10808-75.2011.811.0041

 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: GILMAR BORDIN, MARIA EUNICE FERNANDES, MARIA 

EUNICE FERNANDES, M. F. B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA SCHNEIDER MARX - 

OAB:6.131-B/MT, ANTONIO CARLOS GERALDINO - OAB:9.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY CABRAL - OAB:6337, 

LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9873B, LUIZ GONÇALO DA SILVA 

- OAB:4265/MT, MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, THAIS GALINDO DA SILVA 

- OAB:13148/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos nas iniciais das Ações de código 716577 e código 784881 

ajuizadas por Gilmar Bordin, Maria Eunice Fernandes e M.S.B. em face de 

Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda e Volkswagen do Brasil, por 

consequência, condeno os Requerentes ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

cada ação, atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, cujo a 

cobrança ficará suspensa, por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código.Sem custas e despejas processuais em ambos os feitos 

ante o beneficio da gratuidade judicial. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 784881 Nr: 38711-51.2012.811.0041

 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: GILMAR BORDIN, MARIA EUNICE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9928-A -MT, 

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP, THAIS GALINDO 

DA SILVA - OAB:13148/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos nas iniciais das Ações de código 716577 e código 784881 

ajuizadas por Gilmar Bordin, Maria Eunice Fernandes e M.S.B. em face de 

Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda e Volkswagen do Brasil, por 

consequência, condeno os Requerentes ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

cada ação, atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, cujo a 

cobrança ficará suspensa, por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código.Sem custas e despejas processuais em ambos os feitos 

ante o beneficio da gratuidade judicial. Transitada em julgado a presente, 

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.: 951067 Nr: 407-75.2015.811.0041

 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: ALEX DA SILVA GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 
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ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Certifico que a carta de intimação do requerente para comparecer na 

audiência de instrução designada para o dia 05/02/2019, retornou com o 

status "não existe o número", razão que impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da parte requerente, para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 885746 Nr: 20341-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPOCA CONSULTORIA PROJETOS E 

SERVIÇOS LTDA, EDUARDO SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/SC 8927

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1085132 Nr: 3858-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO LUCILA TRANSPORTES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBANIR WANDERLY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA - OAB:318.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça lançada no 

sistema dia 09/08/2018. Informo que, caso não sejam adotadas as 

medidas necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 967017 Nr: 7820-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL 

SÍRIO LIBANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILZIA DOS SANTOS LEMOS DA SILVA, 

SUSAN KATIA RUEDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AUGUSTO RUIVO - 

OAB:195310/SP, Elias Farah - OAB:10064/SP, ELIAS FARAH JUNIOR - 

OAB:176700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça lançada no 

sistema dia 09/08/2018. Informo que, caso não sejam adotadas as 

medidas necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1071984 Nr: 56233-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MENDES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL D. SIQUEIRA - 

OAB:OAB/SP 247.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça lançada no 

sistema dia 01/08/2018. Informo que, caso não sejam adotadas as 

medidas necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1105364 Nr: 12713-42.2016.811.0041

 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: HL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIRA - OAB:19.649/O

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 234967 Nr: 4107-74.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERDINANDI VIAGENS E TURISMO LTDA - CESUTUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BUENO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DONIZETI CAPELETO - 

OAB:10471/MT, GILDO CAPELETO - OAB:7288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o patrono do requerido, para manifestar 

acerca da penhora do Renajud no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 872973 Nr: 11781-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:MS/10.766, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Inexistindo irregularidade e respeitados os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, homologo o laudo pericial de fls. 361/374.

Todavia, antes de proferir sentença, verifico que inexiste nos autos a 

apólice do seguro referente ao ano de 2012 (ano que restou constatada a 

suposta lesão do Autor), cujo documento entendo essencial para verificar 

o valor de eventual indenização. Aliás, nas defesas as Requeridas citam 

que o valor da cobertura perfaz a quantia de R$ 86.194,20 (oitenta e seis 

mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos), que se refere ao 

dobro da cobertura para morte (R$ 43.097,00), mas não indicam onde foi 

encontrado tal montante.

Ressalta-se que o contrato juntado às fls. 78/84 possui valores distintos e 

se referem ao ano de 2006.

Desta forma, determino que as Requeridas juntem aos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, a apólice correspondente ao ano de 2012, esclarecendo 

na oportunidade qual o valor aplicado e a cláusula que contém tal 

previsão.

Com a juntada do documento, abra-se vistas dos autos ao Requerente, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer, pois o feito está inserido na 
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meta 2 do CNJ. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 457764 Nr: 27996-18.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELITO IZIDORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTRO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., LUIS CARLOS FERREIRA SILVA, VALFRIDO CAMARGO 

ESPINDOLA, NERZITO FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 Diante do exposto, com fundamento no art. 1.238, do Código Civil e art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação 

de Usucapião ajuizada por Nelito Izidorio da Silva em face de Rastro – 

Empreendimentos imobiliários Ltda e Luis Carlos Ferreira Silva, para: 01) 

Declarar a aquisição por usucapião extraordinário imóvel localizado na 

Rua A-4, Lote 07, Quadra 08, Bairro Parque Nova Esperança I, nesta 

Capital, matriculado sob o nº. 11.394, junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis do 2º Ofício desta Comarca, em favor do Requerente; e, 02) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas e despejas processuais, 

bem como em honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00 (três mil 

reais), nos termos do art. 85, §2º c/c §8º, do CPC. Intime-se a Defensoria 

Pública pessoalmente nos termos da Lei. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis competente para a 

devida transcrição do título, em seguida, arquive-se com as cautelas 

legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 355632 Nr: 26091-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO VALOES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/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 e, após, intime-se a 

parte executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, 

§2º, do Novo CPC.

Do resultado, manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 10 dias.

Defiro ainda a expedição da referida certidão para fins de protesto no 

Cartório correspondente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 359377 Nr: 29475-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 707 VEÍCULOS USADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS VENDRAMIN

 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:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fls.70/72, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de 

Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio, o valor será transferido para a Conta Única, 

desbloqueando-se os remanescentes.

Independente do resultado acima, procedo à 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, via sistema Infojud, conforme requerido.

Diante da natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados 

em pasta específica nesta Secretaria.

Por fim, procedo a inclusão do devedor no rol dos inadimplentes, por meio 

do sistema Serajud, cujo o extrato seguirá em anexo.

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1105364 Nr: 12713-42.2016.811.0041

 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: HL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIRA - OAB:19.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Hercilena Lopes, já qualificada nos autos, propôs a presente Ação de 

Retificação de Registro Civil.

Em fl. 32 os patronos da parte Autora renunciam ao mandato a eles 

outorgados.

A Requerente foi intimada pessoalmente para constituir novo patrono nos 

autos, todavia quedou-se inerte (fl. 38).

Relatado o necessário.

 Decido.

 Prescreve o artigo 76 do Código de Processo Civil que “verificada a 

incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o 

juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja 

sanado o vício’’.

Por sua vez, o parágrafo primeiro do artigo supracitado estabelece:

§1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, 

dependendo do polo em que se encontre.

Observa-se que os advogados da parte Autora renunciaram ao mandato a 

eles outorgados, todavia, a Requerente, mesmo que devidamente intimada 

pessoalmente (fl. 37), não realizou a regularização processual.

Logo, evidenciada a irregularidade da representação processual da parte 

e desatendida a determinação para regularização, a extinção do feito 

faz-se necessária, por faltar-lhe pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular da demanda.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c artigo 76, §1º, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por Hercilena Lopes, sem 

resolução do mérito.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

 Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1009900 Nr: 27537-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ANTONIO NEUWIRTH

 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 
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- OAB:9.494 OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075444 Nr: 57705-25.2015.811.0041

 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: ERIKA DANIELA FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE GOMES DA SILVA, JABICA 

BIANCARDINI E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 890176 Nr: 23326-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL ALVES DA SILVA, Cpf: 

71133208134, Rg: 03212641040, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 

86/88 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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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.

Finalidade: Intimar o executado Rafael Alves da Silva, para proceder ao 

pagamento do valor de R$ 10.503,42 (dez mil, quinhentos e três reais e 

quarenta e dois centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos forem necessários para cumprimento da obrigação

Cuiabá, 16 de agosto de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075468 Nr: 57727-83.2015.811.0041

 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: ADEMILTON NUNES 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 

- OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 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 liberação dos valores depositados em fls. 83/86, 

conforme requerido em fl. 87, mediante o decurso de prazo recursal da 

presente.

Intime-se a Requerida na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais, equivalente 

a R$ 1.000,00 (um mil reais). Comprovado o pagamento, expeça-se alvará 

em favor do expert para liberação do referido montante.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019773-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIEMA PEREIRA DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Luziema Pereira de Azevedo ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em face 

de Banco Bonsucesso S/A, ambos qualificados nos autos. A Requerente 

objetiva, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em 

sua folha de pagamento relativos aos contratos de empréstimo número 

00075951772, 00108750471, 000111721010 e 00111720536, sob o 

argumento de que não efetuou a contratação de nenhum empréstimo com 

o banco Requerido. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado 

o necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, 

poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). No caso trazido à 

exame, a probabilidade de direito se evidencia na afirmação da Autora de 

que desconhece os contratos firmados, pelos contratos juntados em ID 

14007252, ID 14007263, ID 14007286 e ID 14007293, bem como, pelos 

holerites de ID 14007347, ID 14007356 e ID 14007370 que, ao menos neste 

momento processual, demonstram a possibilidade da existência de fraude 

na celebração dos empréstimos firmados com o banco Requerido. 

Evidencia-se ainda que os descontos, por si só, acarretam danos à 

Requerente, restando comprovado a urgência do pedido, consistente no 

abalo financeiro sofrido. De igual modo, não verifico perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo a 

presente decisum poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como não causará danos ao Requerido que, caso seja a 

ação julga procedente, poderá efetuar a cobrança dos valores devidos 

com os acréscimos legais. Sendo assim, presentes os requisitos exigidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela 

pretendida faz-se necessário. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que o Requerido suspenda, no 

prazo de 05 (cinco) dias, os descontos realizados no holerite da 

Requerente, tão somente em relação aos contratos de número 

00075951772, 00108750471, 000111721010 e 00111720536. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite máximo de 10 (dez) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, 

conforme requerido, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 
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No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de novembro 

de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de 

Conciliação. 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 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). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026209-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VENICIUS ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Marcos Venicius Alves do Nascimento ajuizou a presente 

Ação para Concessão de Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados na inicial (id n. 14743527). A Súmula n. 501 do STF 

estabelece: Compete à justiça ordinária estadual o processo e o 

julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, 

ainda que promovidas contra a união, suas autarquias, empresas públicas 

ou sociedades de economia mista. Todavia, no âmbito do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso a competência para apreciar as demandas desta 

natureza é da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá-MT, senão veja: APELAÇÃO – REVISÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – INSS – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N. 12.153/2009 – APELAÇÃO 

PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. De acordo com o Enunciado n. 8 da 

Fazenda Pública (Aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de 

novembro de 2010) (Renumeração aprovada no XXXII FONAJE - RJ - 5 a 7 

de dezembro de 2012), o INSS não pode ser parte no Juizado Especial da 

Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 

e dos Municípios, haja vista ausência de previsão expressa na Lei n. 

12.153/2009. A ação previdenciária de revisão de benefício deve tramitar 

perante a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital. (Ap 

82639/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014) – grifei. 

Sendo assim, DECLARO este Juízo incompetente para processar e julgar o 

presente feito, devendo o mesmo ser remetido a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Capital. Intimem-se. Cumpra-se 

com a urgência que o caso requer.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022507-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MARCIA SOUZA AMORIM (AUTOR)

MARIA LUCILA PAES DE BARROS (AUTOR)

ROBSON ELOY PAES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CUSTODIO SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Maria Lucila Paes de Barros, Robson Eloy paes de Barros e 

Angelina Marcia Souza Amorim ajuizaram a presente Ação Rescisória de 

Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais com pedido de Tutela de Urgência em face de José Custódio 

Sobrinho, todos já qualificados nos autos (ID 14336505). Os Requerentes 

pretendem, em sede de tutela de urgência, para que este juízo autorize o 

depósito mensal do valor de R$1.564,07 (um mil, quinhentos e sessenta e 

quatro reais e sete centavos), relativo ao aluguel, reajustado anualmente 

em 4,27% (quatro vírgula vinte e sete por cento) pelo IGP-M. Para tanto, 

argumentam que o Requerido pretende reajustar o valor do aluguel em 

60% (sessenta por cento), passando de R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por mês, fato que 

consideram ilegal, entendendo que o valor deve ser reajustado por índice 

oficial relativo aos últimos doze meses, no caso, no percentual de 4,27%. 

Com a inicial vieram documentos. Relatado o necessário, decido. A tutela 

de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pelo “Contrato de 

Compra e Venda de Ponto Comercial” contido em ID 14336534, pelo 

“Contrato de Locação de Imóvel Comercial” de ID 14336535, bem como 

pelos comprovantes de pagamentos inerentes aos contratos citados, 

inclusive dos aluguéis (ID 14336536, 14336541, 14336542 e 14336549) e 

pelos documentos que comprovam a abertura de comércio no mesmo 

seguimento e, ao lado do comércio dos Requerentes (ID 14336556, 

14336578 e 14336584). Ademais, verifico do contrato de locação firmado 

entre as partes (ID 143336535) a inexistência de pacto quanto ao eventual 

reajuste dos alugueis em caso de uma renovação. Por sua vez, a urgência 

do pedido encontra-se respaldo no eminente prejuízo que os Requerentes 

possam vir a sofrer com a espera da tramitação do feito até a prolação da 

sentença. Somado a isso, observa-se a inexistência de perigo de 

irreversibilidade da presente decisão, tampouco, causará quaisquer 

prejuízos ao Requerido, que poderá realizar a cobrança da diferença do 

valor relativo aos aluguéis, se assim for apurado nos autos. Ante o 

exposto, e por tudo que dos autos constam, presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência para determinar que os Requerentes depositem em juízo 

mensalmente, até o dia 19 de cada mês (conforme Cláusula 4ª), o valor do 

aluguel reajustado pelo IGP-M em 4,27% (quatro vírgula vinte e sete por 

cento), na importância de R$1.564,07 (um mil, quinhentos e sessenta e 

quatro reais e sete centavos), a partir do dia 19/07/2018, data do 

vencimento do primeiro aluguel após o encerramento do prazo de origem 

da locação. Por outro lado, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova 

em razão dos negócios firmados entre as partes não caracterizarem os 

Requerentes como consumidores finais, tampouco, uma relação de 

consumo, portanto, inaplicável do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como, por inexistir qualquer fundamentação para a mencionada pretensão. 

Com base no artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 27 de novembro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na Sala 01 

da Central de Concliação instalada neste Fórum. Assim, cite-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência, 

fazendo consignar no mandado que a ausência injustificada, de qualquer 
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das partes, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, que se 

caracterizando será imposta as sanções previstas em lei (art. 334, §8º, 

CPC). Consigne-se que a parte requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Na audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo para 

apresentação de contestação (art. 335 do CPC). Defiro os benefícios da 

gratuidade judicial aos Requerentes, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026100-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026100-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Marcela Vieira dos Santos 

ajuizou a presente Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica com 

Antecipação de Tutela em face de Energisa S/A, ambas qualificadas na 

inicial. A Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora n. 6/2641835-0 e de incluir seu nome junto aos 

órgãos de inadimplentes, alegando, em síntese, que as faturas relativas 

aos meses de junho, julho e agosto do corrente ano são abusivas. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como na espécie, poderá ser 

concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do 

direito resta evidenciada pelos documentos que instruíram a inicial que 

demonstram, ao menos neste momento, que as faturas em discussão (id 

n. 14731426, 14731426 e 14731448) encontram-se em valores 

exorbitantes, por ser o cadastro da residência considerado de baixa 

renda, fazendo presumir suposta irregularidade na medição. Por sua vez, 

receber a notícia de corte no fornecimento de energia elétrica, por si só, 

causa à Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta, 

caracterizando o perigo de dano. Ainda mais, porque a demanda versa 

acerca de serviço de energia elétrica, bem considerado essencial à vida, 

saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da 

Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF). Ademais, não há que 

se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois a 

qualquer tempo a presente decisum poderá ser modificada por este Juízo, 

inexistindo prejuízos à parte Requerida, haja vista o retorno ao status quo 

ante. Na mesma esteira, verifico que o nome da Requerente não pode ser 

incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão da discussão 

das referidas faturas. Logo, presentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela pretendida se 

impõe. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para 

determinar que a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora de n. 6/2641835-0 e de incluir o 

nome da Requerente junto aos órgãos de inadimplentes, desde que a 

cobrança seja referente às faturas em discussão nos autos (junho, julho e 

agosto de 2018). Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento da presente, até o limite máximo de 30 (trinta) 

dias. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão 

do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 13 de novembro 

de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 02 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 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. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023559-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MOSCHETA GONCALVES (AUTOR)

NEANY SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (RÉU)

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(RÉU)

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023559-33.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANILO MOSCHETA GONCALVES, NEANY SANTOS DA SILVA RÉU: 

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, 

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A, GRUPO DIAS 

INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. Com base no artigo 

98, §6º, do Código de Processo Civil, aliado ao previsto no artigo 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal, defiro o parcelamento das custas e taxas 

judiciárias em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas. Determino que a 

secretaria deste Juízo envie e-mail para o Departamento de Controle e 

Arrecadação (dca@tjmt.jus.br), remetendo cópia da presente decisão, 

conforme orientação da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, 

enviada via Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux. Com a resposta, 

intime-se a parte Requerente para comprovar o recolhimento da primeira 

parcela, no prazo de 15 (quize) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). Salienta-se que as 

demais parcelas deverão ser recolhidas e comprovadas nos autos, mês a 

mês, fixando como termo para o adimplemento de cada parcela a mesma 

data de pagamento da primeira parcela, também sob pena de 

cancelamento da distribuição. Comprovado o pagamento da primeira 

parcela, venham os autos conclusos para designação da audiência de 

conciliação. Intime-se. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019314-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES TEODORO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019314-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAEL GOMES TEODORO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 08:45 horas, a ser 

realizada na sala 01 na Central de Conciliação. 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). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019326-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ADRIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019326-90.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EMERSON ADRIANO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019411-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES GUERIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019411-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDIR ALVES GUERIOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019414-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISANDRA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019414-31.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

ELISANDRA FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019444-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN WILSON VIDOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019444-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JHONATAN WILSON VIDOTTO RÉU: PORTO SEGURO S/A Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 09:45 horas, 

a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. 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). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, 

observo que o autor é portador de debilidade profissional decorrente de 

acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos 

termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. 

De igual modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade 
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acima citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019543-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DOS SANTOS CARVALHO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019543-36.2018.8.11.0041. AUTOR: JOICE 

DOS SANTOS CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019629-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH DE CARVALHO ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019629-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERTH DE CARVALHO ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019662-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRYDA IZABEL SOUZA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019662-94.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRYDA IZABEL SOUZA REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019775-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019775-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RICARDO CONCEICAO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019793-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLY PATRICIA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019793-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GISELLY PATRICIA NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. 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). 
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A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1016079-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE OLIVEIRA ARRUDA (AUTOR)

TELMA NEGRIS ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR DE SOUZA SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Anderson de Oliveira Arruda e Telma Negris Araújo ajuizaram a 

presente Ação de Imissão na Posse com pedido de Tutela em desfavor de 

Fábio Júnior de Souza Siqueira, todos qualificados nos autos. Os 

Requerentes pretendem ser imitidos na posse do imóvel matriculado sob o 

n. 84.308, junto ao Cartório 5º Ofício desta Comarca e localizado na Rua 

09, nº 173, Quadra 33, Residencial Brasil XXI, Bairro Osmar Cabral, nesta 

Capital, sob o argumento de que estão sendo impedidos de fruir e gozar 

livremente do bem adquirido em leilão público da Caixa Econômica Federal. 

A inicial veio acompanhada de documentação. Emenda a inicial contida em 

ID 14182977. Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda a inicial 

contida em ID 14182977, bem como, seus documentos. 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 respeito da imissão na posse, 

ensina Orlando Gomes: "É a ação correspondente ao interdito romano 

adipiscendae possessionis. Sua natureza é controvertida. Negam-lhe 

caráter possessório, mas quem está impedido de exercer sobre a coisa o 

poder físico ou privado de utilizá-la, pela forma que lhe convenha, deve ter 

meio rápido de tomá-la, como, por exemplo, a pessoa que adquire um bem 

e dele não pode servir-se porque terceiro se recusa a entregá-lo. O 

adquirente já é, no entanto, possuidor por haver adquirido a posse 

mediante tradição ficta; nesse caso, o terceiro estará possuindo 

injustamente e, portanto, o fato de deter a coisa pode ser considerado 

esbulho, cabendo, assim, a ação de reintegração. Diz-se, ao contrário, 

que, ao promover os meios de se imitir na posse, o autor da ação usa 

remédio possessório, uma vez que, para a aquisição da posse, por modo 

derivado, não se faz necessária a entrega real e efetiva do bem. Posse já 

tem. O que quer imitir-se nela, tornando efetiva a transmissão. O Código de 

Processo não incluiu, entre as ações possessórias, a imissão de posse. 

Admite, porém, a imissão de posse, nos processos de execução, sob 

forma de mandado para entrega de coisa certa."(GOMES, Orlando. Direito 

Reais- Editora Forense - 21ª edição - p. 95) Dispõe o art. 1228 do Código 

Civil: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 

possua ou detenha. Vale destacar ainda que, para o deferimento do 

pedido de imissão na posse, o qual se ampara no direito de propriedade, 

necessário que o pretendente preencha os requisitos exigidos, ou seja, 

apresente o título de propriedade imobiliária, o qual somente se perfaz com 

o registro do título no competente Registro de Imóveis (art. 1.245 do CCB), 

aliado a comprovação do impedimento de exercício da posse devido à 

ocupação do possuidor não proprietário. No presente caso, em detida 

análise dos autos, observa-se que os Autores comprovam a sua condição 

de proprietários, conforme se verifica do Contrato firmado com a Caixa 

Econômica Federal (ID 14183023), publicação da compra no Diário Oficial 

da União (ID 14183033) e na matricula do imóvel (ID 14183026), bem como, 

na afirmação de que estão sendo impedidos de exercerem a posse devido 

à ocupação do Requerido, antigo proprietário. Assim sendo, a propriedade 

apoiada na prova documental e, a par dos prejuízos dos Requerentes, eis 

que privados da posse do imóvel residencial adquirido, por si só, conduz à 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo caso tenham de aguardar o provimento final. Nesse sentido, 

segue o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

DECISÃO QUE DEFERIU A IMISSÃO NA POSSE PRETENDIDA PELA 

AGRAVADA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO 

TÍTULO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A toda evidência, a 

agravada é proprietária legítima do bem objeto da lide, que foi adquirido por 

meio de hasta pública, desse modo, a manutenção da decisão que deferiu 

a sua imissão na posse é medida impositiva. (DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 16/10/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

IMISSÃO DE POSSE - TEMPESTIVIDADE DO RECURSO COMPROVADA - 

IMÓVEL COMPRADO EM LEILÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CPC PRESENTES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO 

CERTAME EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL - IRRELEVÂNCIA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 273 do CPC, a 

antecipação de tutela para imissão na posse de imóvel adquirido em leilão 

da Caixa Econômica Federal é medida que se impõe. A existência de 

processo irregularidade no procedimento expropriatório ou de processo 

em curso versando sobre o bem objeto da lide de imissão de posse é 

matéria que deve ser discutida em ação própria, distinta da demanda 

petitória, e no juízo competente, sendo irrelevante para esta lide. (AI 

127339/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/02/2014, Publicado no DJE 

03/03/2014). Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada 

para determinar a imissão dos Requerentes na posse do imóvel 

matriculado sob o n. 84.308, junto ao cartório do 5º Ofício desta Comarca 

e localizado na Rua 09, nº 173, Quadra 33, Residencial Brasil XXI, Bairro 

Osmar Cabral, nesta Capital. Por consequência, determino a expedição de 

mandado de intimação do Requerido para a desocupação voluntária do 

imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo forçado em caso 

de descumprimento. Com base no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de novembro de 2018, às 

10:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação deste 

Fórum. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte requerente 

será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), 

bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se não houver 

acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação (art. 335 do 

CPC). Defiro os benefícios da gratuidade judicial aos Requerentes, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015350-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL MARTINHO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGYDIO DE SOUZA NEVES (RÉU)

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES (RÉU)

EDENIL CATARINA DIAS NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Espólio de Manuel Martinho ajuizou a presente Ação de 

Despejo c/c cobrança e pedido de Tutela de Urgência em face de Luiz 

Fernando de Souza Neves, Egydio de Souza Neves e Edenil Catarina Dias 

Neves, todos já qualificados nos autos, através da qual objetiva reaver os 

imóveis comerciais localizados na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 990, Edifício Empire Center, nesta Capital, locado para o 

primeiro Requerido, motivado pela falta de pagamento do aluguel e 

acessórios da locação. Relata o Autor, que o locatário, ora primeiro 

Requerido, se encontra sem pagar o aluguel desde o mês de julho de 

2015, bem como o IPTUdo imóvel, totalizando o valor devido de R$ 

19.771,34 (dezenove mil setecentos e setenta e um reais e trinta e quatro 

centavos), encontrando-se em mora. Salienta ainda na inicial que notificou 
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extrajudicialmente o locatário, ora primeiro Requerido, em diversas 

ocasiões, bem como, que os demais Requeridos figuram como fiadores do 

Contrato de Locação. Por fim, afirma que não restam alternativas senão 

buscar judicialmente o despejo cumulado com a cobrança de alugueres 

com pedido de tutela de urgência. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Emenda a inicial em ID 13812089 e ID 13956596. Relatei o 

necessário. Decido. Recebo as emendas da inicial contidas em ID 

13812089 e ID 13956596, por consequência, retifique-se o polo ativo da 

ação devendo constar como autor “Espólio de Manuel Martinho”, 

representado pelo inventariante senhor Manuel Martinho júnior. A Tutela de 

urgência pleiteada deve ser indeferida, vez que não preenche os 

requisitos do art. 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil 

aliado ao que determina a Lei 8245/91. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: ‘’A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Feitas as necessárias ponderações, no caso em exame, 

veio com a inicial prova inequívoca da existência da relação contratual 

(contrato de locação contido em ID 13493992), no qual se percebe as 

características alegadas na exordial. Por outro lado, verifico que o 

contrato de locação firmado entre as partes está provido de uma das 

garantias previstas no art. 37 da Lei 8245/91 (cláusula 11ª do contrato), 

assim sendo, o caso em análise não preenche os requisitos exigidos por 

Lei. A Lei 8245/91 relaciona as hipóteses para a concessão de liminar 

para desocupação do imóvel locado, vejamos: Art. 59. Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009). 

(Grifei) Desta feita, conforme se verifica dos dispositivos acima citados, o 

Requerente baseia a presente ação de despejo na falta de pagamento dos 

aluguéis e acessórios da locação, todavia, ao analisar o contrato de 

locação entabulado entre as partes, verifico que o mesmo esta garantido 

por uma modalidade prevista no inciso II, do art. 37 da Lei 8245/91, e, 

diante disso não preenchem os requisitos exigidos em Lei para o 

deferimento do despejo da parte contrária. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RESCISÃO 

CONTRATO LOCAÇÃO – IMOVEL URBANO - LIMINAR DE DESPEJO 

DEFERIDA – CAUÇÃO NÃO OFERTADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – 

ART. 59, §1º, IX, LEI Nº 8.245/91 – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ – REJEITADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão de 

liminar de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios, é 

estritamente necessário e indispensável que o locador comprove a 

existência de três requisitos: a falta de pagamento; a prestação de caução 

no valor equivalente a de três meses de aluguel e a ausência de qualquer 

garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei nº 8.245/91. Não 

prestando a caução exigida, o indeferimento da liminar é medida que se 

impõe. Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve restar 

presente uma das hipóteses do rol taxativo do art.17 do CPC. (AI 

8456/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 

09/08/2016). REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA - CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI N. 8.245/91 - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A fiança prestada em contrato de locação impede o imediato 

decreto de despejo (art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91). (AgR 

24462/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 

16/03/2015). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

INDEFERIMENTO – INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DE LOJA DE USO 

COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS 

DO ART. 59, § 1º, INC. IX, DA LEI 8.245/91 – EXISTÊNCIA DE GARANTIA 

(FIANÇA) CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO DESPROVIDO. É possível a concessão da antecipação de tutela 

nas ações de despejo desde que estejam presentes os requisitos do 

artigo 273 do Código de Processo Civil (Precedentes do STJ). Estando 

demonstrado nos autos que o contrato está provido por uma das garantias 

previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 (fiança), impõe-se o indeferimento da 

liminar de despejo fundada na falta de pagamento do aluguel e seus 

acessórios. (AI 19988/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, 

Publicado no DJE 14/08/2014). Portanto, devido à existência de uma das 

garantias previstas no citado art. 37 da Lei das Locações, não é possível 

a concessão da liminar de despejo pretendida. Diante do exposto, 

ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

indefiro a tutela de urgência reivindicada. Em que pese à entrada em vigor 

do Código de Processo Civil/2015, verifico que a hipótese dos autos não 

há que se falar na designação prevista no artigo 334 do referido Código, 

posto o que dispõe o artigo 1.046 deste Códex. Portanto, cite-se a parte 

requerida para contestar a presente ação no prazo de 15 dias, ou, 

querendo, efetuar no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação o 

pagamento do débito atualizado (Lei nº 8.245/91, alterada pela Lei n. 

12.112/09). Se for requerida a purgação, desde logo defiro o prazo de 05 

dias, contados do protocolo da petição, para o locatário depositar o 

principal, multas previstas no contrato, juros de mora, correção monetária, 

custas e honorários advocatícios de 10% do valor do debito atualizado 

(art. 62, II da mencionada lei). Efetuado o depósito, se o locador em 15 dias 

alegar que a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se o 

locatário para complementar o depósito no prazo de 10 dias. Se não for 

complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018733-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA QUEIROZ MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FAUST OAB - MT0012641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Jéssica Queiroz Moura ajuizou a presente Ação Declaratória 

de Inexistência de c/c Reparação de Danos e Pedido de Tutela de 

Urgência em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos. 

A Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu 

nome junto aos órgãos de inadimplência, sob o argumento de que não 

efetuou a contratação de nenhum empréstimo junto ao banco Requerido. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). No caso trazido à exame, ao menos neste momento 
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processual, a probabilidade de direito se evidencia no comprovante de 

restrição do nome da Requerente junto aos órgãos de inadimplência (id n. 

13914694 e id n. 13914702), aliado a afirmação da Requerente de que 

desconhece a dívida negativada em seu nome. Evidencia-se ainda que os 

descontos, por si só, acarretam danos à requerente, restando 

comprovado a urgência do pedido, consistente no abalo financeiro sofrido. 

De igual modo, não verifico perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do 

CPC), pois em qualquer tempo a presente decisum poderá ser revertida, 

desde que presentes os requisitos, bem como não causará danos ao 

Requerido. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando 

se requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do 

nome da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É 

lícita a determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos 

órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois 

praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, 

reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, 

do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes 

nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Sendo assim, 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, o deferimento da tutela pretendida faz-se necessário. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

Requerida exclua, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome da Requerente dos 

órgãos de restrição ao crédito, bem como se abstenha de efetuar a 

cobrança, tão somente em relação ao contrato/débito questionado na 

inicial. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) dias. Defiro a 

assistência judiciária gratuita, conforme requerido, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 27 de novembro de 2018, às 08:00 

horas, a ser realizada na Sala 02 da Central de Conciliação. Cite-se o 

Requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, CPC). A 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). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019900-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019900-16.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

HENRIQUE DE FIGUEIREDO NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020021-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO VICENTINI (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020021-44.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RONALDO VICENTINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de novembro 

de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. 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). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019929-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY WILLIAN SANTOS DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019929-66.2018.8.11.0041. AUTOR: RONY 

WILLIAN SANTOS DA GUIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 
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estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020027-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO ROQUE DE OLIVEIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020027-51.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FELICIO ROQUE DE OLIVEIRA NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020035-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARCIO SILVA MOREIRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020035-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JULIO MARCIO SILVA MOREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 02 na Central de Conciliação. 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). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020108-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BARBOSA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020108-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCOS VINICIUS BARBOSA CORREA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 08:15 horas, a ser 

realizada na sala 02 na Central de Conciliação. 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). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020180-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO MENDES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020180-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VANILDO MENDES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020200-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020200-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDUARDO DE ARAUJO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020326-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020326-28.2018.8.11.0041. AUTOR: SIDNEI 

ANDRE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de novembro 

de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. 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). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020419-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINANDO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020419-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CEZINANDO GOMES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020459-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ALEXANDRINO PEREIRA RIBEIRO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020459-70.2018.8.11.0041. AUTOR: JONAS 

ALEXANDRINO PEREIRA RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020480-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVINA FERREIRA SANTOS DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020480-46.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DEVINA FERREIRA SANTOS DOS ANJOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 30 de novembro de 2018, às 09:45 horas, a ser 

realizada na sala 02 na Central de Conciliação. 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). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020489-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON JOSE DE CAMPOS CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020489-08.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AIRTON JOSE DE CAMPOS CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020558-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MOURA 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020558-40.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RONALDO MOURA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020596-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO NUNES NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020596-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EXPEDITO NUNES NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020676-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

L. I. A. D. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020676-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIA REGINA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 02 na 

Central de Conciliação. 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). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007460-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (RÉU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007460-85.2018.8.11.0041. AUTOR: CLAIR 

ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - EPP RÉU: TRANSPORTE RODOVIARIO 

1500 LTDA, MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. Vistos etc. Clair 

Antonio Baronio & Cia LTDA - EPP ajuizou a presente Ação de Cobrança 

c/c Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela em face 

de Transporte Rodoviário 1500 LTDA e Mosaic Fertilizantes do Brasil 

LTDA, ambos qualificados na inicial. A Requerente objetiva, em sede de 

tutela de urgência, que a Requerida seja compelida a não restringir a 

oferta de fretes. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que 

não restou comprovada a probabilidade do direito da Autora, pois inexiste 

nos autos, até o presente momento, qualquer documento que demonstre 

que as Requeridas estão restringindo a oferta de fretes. Inexistindo 

informações de relataliação comercial por parte das Requeridas, não há 

que se falar no deferimento da medida. Ressalto que após o contraditório 

nada impede que a tutela reivindicada seja reapreciada por este Juízo. 

Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência reivindicada. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 26 de novembro de 2018, às 11:30 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 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 Requerente comprove o recolhimento das diligências do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009495-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - MT0012213A (ADVOGADO)

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT15386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009495-18.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA EXECUTADO: SERGIO LEONARDO DE 

CAMPOS BRAGA Vistos etc. Observa-se que a Exequente comprova, por 

meio do documento de id n. 13791403, os pressupostos para deferimento 

da justiça gratuita pleiteada. Desta forma, defiro a assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Por 

consequência, resta prejudicado a apreciação dos Embargos de 

Declaração de id n. 13791156. Cite-se a parte Executada para pagamento 

da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código 

de Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o cumprimento 

do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 
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oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de 

certidão para averbação da presente ação junto o registro de imóveis, nos 

termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, conforme pleiteado na 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010606-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE H.C. MATTOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALVES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010606-37.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALEXANDRE H.C. MATTOS - ME RÉU: BRUNO ALVES DE SOUZA Vistos 

etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 13850824, com seus documentos. 

Por consequência, verificando que a Requerente comprova os benefícios 

para deferimento do benefício, defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado 

monitório, com prazo de 15 dias, para pagamento do débito e dos 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor da causa (art. 701, 

caput, do Código de Processo Civil), ou para oferecimento de Embargos 

Monitórios. No caso de pagamento, a parte Requerida ficará isenta do 

pagamento das custas processuais (artigo 701, §1º, do Código de 

Processo Civil). Deverá constar no mandado que não havendo 

cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011174-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO LUIZ DE MIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011174-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDOMIRO LUIZ DE MIRA RÉU: TIRANTE CONSTRUTORA E 

CONSULTORIA LTDA Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 

13853996, com seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de novembro 

de 2018, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 01 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012595-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIRAN ATAIDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAN FERREIRA LAMAS (RÉU)

CARMEN CRISTINA DE SIQUEIRA (RÉU)

ADEMILSON MACEDO RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012595-78.2018.8.11.0041. AUTOR: WIRAN 

ATAIDES DA SILVA RÉU: ADEMILSON MACEDO RODRIGUES, CARMEN 

CRISTINA DE SIQUEIRA, NATAN FERREIRA LAMAS Vistos etc. Recebo a 

emenda à inicial e, por consequência, defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 26 de novembro de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 02 

da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020899-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ARAUJO ANDREATO (AUTOR)

LUIZ CARLOS MARTINS DA CUNHA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020899-66.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

CARLOS MARTINS DA CUNHA JUNIOR, JULIANA ARAUJO ANDREATO 

RÉU: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Luiz Carlos Martins 

da Cunha Junior e Juliana Araujo Andreato ajuizaram a presente Ação de 

Cobrança de Devolução dos Valores Pagos c/c Nulidade de Cláusulas 

Contratuais em face de Plaenge Empreendimentos LTDA, todos 

qualificados nos autos. Os Requerentes objetivam, em sede de tutela de 

urgência, que a Requerida restitua o valor pago, em virtude da rescisão 

contratual. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Observa-se que os Requerentes 

pretendem receber os valores pagos à Requerida, em razão da rescisão 

contratual, todavia, tal provimento não pode ser analisado liminarmente, 

pois trata da resolução parcial da lide, em claro detrimento aos princípios 

constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Inviável neste 

momento processual o deferimento da tutela pretendida, pois na verdade 

diz respeito ao mérito da presente demanda, haja vista a necessidade de 

averiguar quem deu causa à rescisão. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ 

PERMANENTE COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCORREITA A AUTORIZAR A TUTELA 

ANTECIPATÓRIA. 1.I nviabilidade da concessão da medida antecipatória, 

por ausência de um dos requisitos legais e necessários, a que se refere o 

art. 273, I, do Código de Processo Civil, ou seja, verossimilhança do direito 

alegado, mediante prova inequívoca. 2. Tutela antecipada no sentido de 

condenar a seguradora ré ao pagamento do capital segurado, bem como 

efetuar o depósito do valor referente à indenização securitária, mostra-se 

descabida, pois se concedida à liminar pleiteada tal medida importaria na 

antecipação da solução de mérito, sem que houvesse a dilação probatória. 

3. Ressalta-se, ainda, que eventual dano ocasionado em virtude do 

retardo injustificado no pagamento da indenização securitária, poderá ser 

objeto de reparação, mediante ação indenização. Situação esta que 

demonstra que não se está diante, também, de dano de natureza 
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irreparável, ao menos não se vislumbra este de plano. 4. Os argumentos 

trazidos no recurso não se mostram razoáveis para reformar a decisão 

monocrática. Negado provimento ao agravo interno. (Agravo Nº 

70040443061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 26/01/2011) – grifei. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA 

INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. No caso concreto, o pedido liminar foi 

corretamente indeferido pelo D. Magistrado a quo, uma vez que se fosse 

integralmente atendido, haveria julgamento de mérito. Não é possível, sem 

prejuízo do Contraditório e do Devido Processo Legal, suspender os 

efeitos do contrato de promessa de compra e venda, ao menos em juízo 

de cognição sumária: para isso, necessária a angularização processual e 

a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Manutenção da decisão. 

Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, nego seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70059064592, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em 27/03/2014). (TJ-RS , Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 27/03/2014, Vigésima 

Câmara Cível) - grifei. Assim, se fosse atendido o pedido dos autores 

importaria no julgamento antecipado do presente feito, eis que 

confundem-se com o mérito, de modo que o indeferimento faz-se 

necessário. Ademais, não verifico a necessidade de depositar nos autos 

a quantia, pois em caso de eventual procedência da demanda os 

Requerentes receberão os valores com as atualizações legais. Diante do 

exposto, ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, indefiro a tutela de urgência reivindicada pelo requerente. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, conforme requerido, nos termos do 

artigo 98 do novo Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 26 de novembro de 2018, às 09:30 

horas, a ser realizada na sala 02 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). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026300-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISBENE RAUH DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Francisbene Rauh de Oliveira ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela 

de Urgência em face de Bradesco Saúde S/A, ambos qualificados nos 

autos. Narra a inicial que a Requerente foi diagnosticada com o quadro 

clínico de “Gonatrose Grave (Lesões Osteocondrais e Meniscais) 

Bilateral”, necessitando ser submetida ao tratamento prescrito pelo seu 

médico de confiança, sob risco de complicações irreversíveis. Afirma que 

pleiteou autorização para a realização do tratamento supracitado, contudo, 

a Requerida negou o custeio sob a justificativa de que o mesmo possui 

natureza experimental e não está previsto no rol de procedimentos da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Requereu, em sede de 

tutela de urgência, que a Requerida se responsabilize integralmente pelo 

tratamento indicado pelo Médico, em ambos os joelhos, no prazo de 48 

horas. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. 

Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser 

concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A 

inicial vem acompanhada com documento (id n. 14757794) que comprova 

a relação jurídica existente entre as partes, bem como a prescrição 

médica para realização dos tratamentos mencionados na exordial (Id n. 

14757835), evidenciando a probabilidade do direito da parte Autora. Além 

disso, o documento contido em id n. 14757898indica, ao menos neste 

momento processual, que a Requerida não autorizou o custeio do 

tratamento na forma prescrita em razão de considerar que o mesmo 

possui natureza experimental. Por sua vez, o perigo do dano resta 

evidente diante do grave quadro clínico apresentado pela Requerente, 

visto que está acometida de grave problema em ambos os joelhos e de 

acordo com os documentos que instruem a inicial, a não submissão ao 

tratamento prescrito poderá acarretar graves danos a paciente, como por 

exemplo, a possibilidade de ficar em cadeira de rodas (conforme parecer 

médico de id n. 14757835). Nesse contexto, não pode a Requerida negar a 

cobertura dos tratamentos na forma prescrita, indo de encontro a 

recomendação médica quanto à imprescindibilidade do tratamento. 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 

a Requerida custeie o tratamento denominado “Artroscopia 

(osteocondroplastia, videoartroscopia e sinovectomia) + Terapia 

Regenerativa”, em ambos os joelhos da Requerente, conforme prescrição 

de seu Médico, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo de 10 

(dez) 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 
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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, ficando a cargo da parte Requerida. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 

de novembro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 02 da 

Central de Conciliação. 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). Defiro os benefícios da 

gratuidade judicial em favor da Requerente, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Sirva a presente decisão como mandado que 

deverá ser cumprida por Oficial de Justiça plantonista, caso necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008891-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA ELIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHA OAB - MT7.102-B (ADVOGADO)

KAREN CRISTINA RUIVO OAB - SP199660 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008891-57.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUZIA APARECIDA ELIAS RODRIGUES RÉU: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos etc. 

Luzia Aparecida Elias Rodrigues ajuizou a presente Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de 

Evidência em face de Citavel Distribuidora de Veículos LTDA e Ford Motor 

Company Brasil LTDA, ambos qualificados e representados nos autos. As 

partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua homologação e 

extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que o 

acordo firmado entre as partes (id n. 14198337) 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. 

Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no 

artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Considerando que as partes 

desistiram do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023498-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - SP63477-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023498-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE DOS SANTOS NETO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 13 de novembro de 2018, às 09:00 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá 

colacionar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxas 

judiciárias. Cumpra-se. Intime-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024283-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAVARES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024283-37.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RODRIGO TAVARES SOARES RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Embora o Requerente não tenha 

colacionado aos autos o comprovante de pagamento e a guia das custas 

e taxas judiciais, constatei junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/consulta/guias-do-processo/) que houve o 

recolhimento integral das custas. Em razão disso, designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 13 de novembro 

de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 04 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). 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. Determino que a 

parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá colacionar 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias. 
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Cumpra-se. Intime-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020096-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1020096-83.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compareceu a parte 

Autora no Id.14551158, noticiando que a Requerida promoveu nova 

cobrança faturada com base no consumo médio da unidade, em relação 

ao mês de julho/2018, no valor de R$1.431,62 (um mil, quatrocentos e 

trinta e um reais com sessenta e dois centavos). Reputando indevido o 

procedimento utilizado pela Requerida para o faturamento do consumo, a 

Requerente pugna pela suspensão da cobrança, ao argumento de que 

deve ocorrer a medição pelo consumo real, pois a média encontrada é 

muito superior ao serviço efetivamente consumido, afirmando que o 

faturamento pela média somente está ocorrendo por culpa da Ré, que teria 

danificado o medidor e não promoveu a substituição/reparo no 

equipamento. Pois bem. Não merece guarida a reivindicação da Autora, 

pelo próprio pleito inaugural formulado na petição inicial, e ainda, por 

inexistir elementos capazes de invalidar a conduta da Requerida em 

estimar o faturamento do consumo pela média aritmética dos últimos 

meses, nas hipóteses em que não se possa efetuar a leitura da unidade 

(artigo 111 da Resolução 414 da ANEEL). Art. 111. Caso a distribuidora 

não possa efetuar a leitura por motivo de situação de emergência ou de 

calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força 

maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da 

ANEEL, o faturamento deve ser efetuado utilizando-se a média aritmética 

dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, 

observado o disposto no § 1o do art. 89, desde que mantido o 

fornecimento regular à unidade consumidora. § 1o do art. 89, desde que 

mantido o fornecimento regular à unidade consumidora. [...] Observo que, 

a despeito da narrativa fática da Requerente impugnando a forma de 

faturamento utilizada pela Requerida na petição em análise, a tutela final 

desta demanda, objetiva a inexigibilidade dos débitos recuperados 

(R$1.881,07 e R$1.400,99) ou o refaturamento do período pela média de 

consumo, com indicação expressa do artigo 115, inciso II da Resolução 

414 da ANEEL, exatamente o método vergastado pela Autora na petição 

do Id.14551158. Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à 

compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de 

demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes 

critérios: [...] II – na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis 

pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores 

faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, 

proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1o do 

art. 89; ou [...] Não obstante a isso, observo que o histórico de consumo 

relativo ao período efetivamente lido (Id.14551162), revela o cálculo 

aritmético para extração da média para o mês de julho/2018 (1438kWh), 

sendo inverossímil a alegação de abusividade ou excessiva onerosidade 

no faturamento. Ademais, a suposta irregularidade do medidor é 

cognoscível pela Autora desde a propositura da ação, porém, na exordial 

inexiste qualquer tipo de objeção ao equipamento existente no local, sendo 

o objeto da ação a recuperação de consumo dos meses de fevereiro, 

março, abril e maio/2018, e não eventual avaria ou inatividade regular da 

unidade consumidora instalada; ao passo que eventual exorbitância na 

recuperação de consumo objurgada, bem como a responsabilidade pelo 

fato, será apurada na instrução da lide, podendo haver ou não perícia 

técnica para evidenciar os problemas denunciados pela Requerente. Em 

outras palavras, a presente ação não se presta à reparar vício no 

equipamento de medição, não havendo pedido no sentido de impugnar o 

dano ou conduta omissiva da Requerida em substituir/reparar o 

equipamento, de modo que simples petição encartada nos autos não é a 

via adequada para se alterar a causa de pedir da demanda. Aliado a isso, 

a Requerida notificou na fatura enviada à Autora que, o acesso ao 

medidor está sendo impedido na unidade, resultando no faturamento pela 

média, com aviso de interrupção do serviço em caso de persistir o 

impedimento (Id.14551162). A Requerente por sua vez, nada mencionou 

sobre o alegado impedimento pela Ré, deixando de roborar ao juízo 

elementos que possam afastar a alegada obstrução e invalidar o 

faturamento da unidade pela média aritmética; sendo o pedido do 

Id.14551158 reservado à suspensão da cobrança, cujo indeferimento se 

impõe pelos fundamentos lançados. Destarte, não vislumbro 

verossimilhança, justa causa ou probabilidade do direito vindicado pela 

Requerente para a suspensão do débito relativo ao faturamento do mês de 

julho/2018 (Id.14551162) na unidade consumidora nº6/1076747-3, 

porquanto não restou evidenciado a ilegalidade ou abusividade da 

cobrança, ou ainda da conduta da Requerida. Desta feita, INDEEFIRO o 

pedido formulado no Id.14277215 pela parte Autora. DEFIRO a habilitação 

do Id.14442388 em favor da Requerida. Proceda a secretaria com as 

devidas anotações. Aguarde-se a audiência de conciliação designada no 

Id.14323681 (09/10/2018 às 11h00). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1026413-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. B. R. (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA BARBOSA CARDOZO ROJAS (REQUERENTE)

FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS (REQUERENTE)

G. A. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1026413-97.2018.8.11.0041 Vistos, O pedido de Alvará para 

levantamento de valores proveniente de contas vinculadas de PIS/PASEP 

e FGTS, de pessoa já falecida, de acordo com a Resolução nº 004/2014 – 

CGJ-MT, é matéria de competência da Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá-MT, para onde determino a redistribuição deste 

feito, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023660-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FELICIO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (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: 1038438-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA (RÉU)

FENIX MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO SILVA DE ASSIS OAB - GO23563 (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: 1000447-35.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (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: 1001051-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDENIL RODRIGUES DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA ZUCHIERI BRESSAN OAB - MT13.375 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA INêS DA SILVA (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE ANTÔNIA DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001051-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDENIL RODRIGUES DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA ZUCHIERI BRESSAN OAB - MT13.375 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA INêS DA SILVA (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE ANTÔNIA DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação 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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação 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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024303-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA PARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT, 

onde a parte requerente formula pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. O pedido encontra-se devidamente instruído, 

preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Presumindo 

como verdadeira a declaração de hipossuficiência da parte requerente, 

fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 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. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023881-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDEVINA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 
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(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023920-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA DE ALMEIDA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. 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, 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024649-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROCHA 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT, 

onde a parte requerente formula pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. O pedido encontra-se devidamente instruído, 

preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Presumindo 

como verdadeira a declaração de hipossuficiência da parte requerente, 

fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 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. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025827-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, estando o pedido devidamente instruído por prova escrita, 

requisito exigido pelo artigo 700, do CPC, de modo que, a Ação Monitória é 

pertinente. Custas processuais recolhidas. Posto isso, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e o pagamento de 

honorários advocatícios de 05% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (art. 701 do CPC), ou ofereça embargos os quais suspenderão a 

eficácia do mandado inicial. Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º 

do CPC, consigne-se no mandado, que o requerido será isento do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024307-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 
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orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024359-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT, 

onde a parte requerente formula pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. O pedido encontra-se devidamente instruído, 

preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Presumindo 

como verdadeira a declaração de hipossuficiência da parte requerente, 

fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 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. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024862-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SALDANHA 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 
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24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024633-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde o requerente menor representado por 

seu genitor, que vem aos requerer a gratuidade da justiça, alegando não 

possuir condições financeiras capaz de arcar com os encargos 

processuais. O pedido encontra-se devidamente instruído, preenchendo 

os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Assim, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, concedo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, fundamentado 

no que dispõe o § 3º do artigo 99 do NCPC. Anotem-se. No caso, resta 

demonstrado que ouve a postulação administrativa, com decurso de mais 

de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora sem ser atendido. 

Assim, fundamentado no 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. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026334-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENT LOC EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, instruído com os 

documentos necessários, incluindo o Título Executivo (Contrato de 

Locação de Equipamentos de Construção e Termo de Confissão de 

Dívida), e o comprovante de recolhimento das custas processuais. Dessa 

forma, cite-se a parte(s) executada(s) para, no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos 

termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) 

do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Ressaltando, que não se 

tratando de parte beneficiária da gratuidade, a parte deverá comprovar 

nos autos o pagamento da diligência do oficial de justiça, podendo 

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 nos autos o comprovante original do 

depósito da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo 

com o disposto na Portaria 64/2013/DF. Intime-se a parte Exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024732-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE RUBIA DE CAMPOS MINEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 
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Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024932-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEPOMESSANA PIRAGIBE PANHAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT, 

onde a parte requerente formula pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. O pedido encontra-se devidamente instruído, 

preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Presumindo 

como verdadeira a declaração de hipossuficiência da parte requerente, 

fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 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. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024989-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CICERO VICENTE 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 
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Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024747-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Complementação da 

Indenização do Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte 

requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual. O pedido vem instruído com os documentos necessários, 

incluindo o comprovante de renda e da cópia do recibo da indenização que 

foi pago administrativamente pela requerida. Dessa forma, fundamentado 

no que dispõe o artigo 99, § 3º do CPC, defiro ao requerente os benefícios 

da Gratuidade da justiça. Anotem-se. Dando cumprimento a disposição 

contida no 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. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025016-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 
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indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024759-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PAULA DOS SANTOS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Complementação da 

Indenização do Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte 

requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual. O pedido vem instruído com os documentos necessários, 

incluindo o comprovante de renda e da cópia do recibo da indenização que 

foi pago administrativamente pela requerida. Dessa forma, fundamentado 

no que dispõe o artigo 99, § 3º do CPC, defiro ao requerente os benefícios 

da Gratuidade da justiça. Anotem-se. Dando cumprimento a disposição 

contida no 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. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031184-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

MARIA LYGIA DE BORGES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR CARDOSO RAMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1029998-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRIA PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

CUIABÁ-MT JUIZO DA 7ª VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS AUTOS N.º 1029998-94.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA PARTE REQUERENTE: CIRIA PEREIRA DE CAMPOS 

PARTE RÉQUERIDA: MARLI LUCIA DE CAMPOS MARIM ; OLIMPIA ANA 

CORREA DE CAMPOS; LEANDRO SANTANA MARIM; EDIVALDO JUVENAL 

CORREA DE CAMPOS; ENIVALDO SILVANO CORREA DE CAMPOS; 

B E N E D I T O  A R I S T I D E S  C O R R E A  D E  C A M P O S 

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: eventuais interessados FINALIDADE: 

Edital de Citação para eventuais interessados na Ação de Usucapião 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião em que a 

Requerente CIRIA PEREIRA DE CAMPOS, pretende usucapir o imóvel 

pertencente ao espólio de ENIO LEITE DE CAMPOS, e sua esposa Olimpia 

Ana de Campos, Matriculada sob n. 97.493 fls.038 registrado no cartório 

do 6º Serviço Notaria l e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária 

da Comarca de Cuiabá – MT. Valor da Causa: R$ 87.643,05. 

DECISÃO/DESPACHO: Nesta Ação de Usucapião a requerente vem aos 

autos trazer informações e anexar documentos para emenda do pedido. 

Dessa forma, defiro o pedido formulado no Identificador nº 10551005, para 

emenda da inicial, e presumindo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência declarada pela requerente nos autos, concedo-lhe os 

benefícios da Gratuidade da justiça, nos termos do que dispõe o artigo 99, 

§ 2º do CPC, até que se prove, o contrário das informações consignadas. 

Fundamentado no que dispõe o artigo 334, do CPC/2015, 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. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 
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335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Não havendo acordo, intimem-se a 

Fazenda Pública da União, Estado e Município para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem interesse na causa, conforme dispõe o artigo 183 

do CPC, bem como, citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do CPC, deixo 

de nomear curador especial aos réus e interessados incertos citados por 

edital, por ser medida desnecessária. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 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, MARIA FERNANDA 

DALTRO CASEIRO, digitei. CUIABÁ-MT, 16 de agosto de 2018. JORGE 

JOSÉ NOGA JÚNIOR Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006853-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL CONCEICAO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1006507-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE CAMPOS MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1007511-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENILDO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1008328-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FRANCO VIEIRA DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1030863-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO ALVES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-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: 1005331-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CF - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 867914 Nr: 7882-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DAL TOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DOS SANTOS, AILTON JOÃO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 PROC. CÓD: 867914

VISTOS,

 CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

INTIME-SE a parte Requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, informar a 

data da desocupação do imóvel pela parte Requerida IVONE DOS 

SANTOS, devendo ainda esclarecer quem está na posse do imóvel haja 

vista o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl.46, noticiando que no 

local do imóvel objeto do contrato de locação funciona uma loja de moveis 

de escritório “Alexander”.

Consigno que as alegações declinadas as fls. 47/49, no sentido que a 

parte Requerida Ivone dos Santos estaria se ocultando para não receber a 

citação não restou comprovada nos autos, o que implicaria na perda do 

objeto da presente demanda com relação ao pedido de despejo, 

prosseguindo o feito tão somente com relação a cobrança dos encargos 

locatícios.

 Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372441 Nr: 9223-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH LEMES WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BONINI, NADER RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA CALIX MORENO - 

OAB:7793, JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS JUNIOR - OAB:13.294, JOSÉ 
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MORENO SANCHES JUNIOR - OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BONINI - OAB:15297 

SP, ELIANETH CLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - 

OAB:DEFENSORA PUBL

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado Rodrigo de Oliveia 

Cardoso para, que indique nos autos, através de documentos, a 

localização exata da área por ela adquirida, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 371691 Nr: 8319-36.2009.811.0041

 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: DORVALINO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 371691.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 452 manifestou concordância aos valores 

depositados pela parte Executada às fls. 416/421 , 429/435 e 446/451 

para pagamento do valor da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados às fls. 420, 434 e 451 em 

favor da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 452.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 434411 Nr: 13450-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código do Processo nº 434411

Vistos,

A parte requerida vem aos autos anexar comprovante de depósito para 

pagamento da condenação (fls. 221/225).

 Em manifestação a parte requerente alega que o valor depositado pela 

requerida é menor que o débito da condenação, apresenta o cálculo da 

dívida, requerendo o levantamento do valor incontroverso depositado nos 

autos, e o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente que no caso 

são honorários sucumbenciais, em razão do executado ter deixado de 

pagar espontaneamente tal obrigação.

Dos autos verifica-se que executada deixou de apresentar nos autos o 

cálculo da condenação com os parâmetros definidos na sentença, quando 

trouxe o comprovante de depósito para pagamento da condenação.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente, expeça 

alvará em seu favor para levantamento da quantia incontroversa 

depositada nos autos, as folhas 224/225, com os rendimentos do período, 

na conta indicada no feito.

 Antes, porém, cumpra-se a disposição contida no Provimento nº 68, de 

03/05/2018, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 48 horas, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso quanto ao deferimento do levantamento do valor deposito nos 

autos, sob pena de preclusão.

Intime-se o patrono exequente para no prazo de cinco dias, apresentar 

nos autos o cálculo atualizado dos honorários, incluídos da multa de 10%, 

e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), fixados nesta 

fase de execução, conforme estipula o § 1º do artigo 523, do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1090915 Nr: 6537-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKI RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BARBOSA ALVES, NELMAIR SILVA 

CORREA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENI APARECIDA 

FARINACIO - OAB:4747, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 Código – 1090915.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 138 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 135/137 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. 137 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 138.

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, 14 de Agosto de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 294675 Nr: 11794-68.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUES DOUGLAS LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MIRANDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, MARIO CARDI FILHO - OAB:OAB/MT 3.584-A

 Código – 294675.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 212 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 208/209 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. 208v em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 212.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1121870 Nr: 19604-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEDSF, MARCYLENE DE SOUZA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código – 1121870.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 152 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. 152.

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, 14 de Agosto de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341904 Nr: 12128-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIMARKET BRASIL COM. REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, FERNANDO SACCO NETO 

- OAB:154.022/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Código do Processo nº 341904

Vistos,

A parte requerida vem aos autos anexar comprovante de depósito para 

pagamento da condenação (fls. 512/513).

 Em manifestação a parte requerente alega que o valor depositado pela 

requerida é menor que o débito da condenação, apresenta o cálculo da 

dívida, requerendo o levantamento do valor incontroverso depositado nos 

autos, e o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente que no caso 

são honorários sucumbenciais, em razão do executado ter deixado de 

pagar espontaneamente tal obrigação.

Dos autos verifica-se que executada deixou de apresentar nos autos o 

cálculo da condenação com os parâmetros definidos na sentença, quando 

trouxe o comprovante de depósito para pagamento da condenação.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente, expeça 

alvará em seu favor para levantamento da quantia incontroversa 

depositada nos autos, as folhas 201/203, com os rendimentos do período, 

na conta indicada no feito.

 Antes, porém, cumpra-se a disposição contida no Provimento nº 68, de 

03/05/2018, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 48 horas, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso quanto ao deferimento do levantamento do valor deposito nos 

autos, sob pena de preclusão.

Intime-se o patrono exequente para no prazo de cinco dias, apresentar 

nos autos o cálculo atualizado dos honorários, incluídos da multa de 10%, 

e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), fixados nesta 

fase de execução, conforme estipula o § 1º do artigo 523, do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372563 Nr: 9013-05.2009.811.0041

 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: GILSON MÁRCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNICRED S/A - MATO GROSSO, 

BANCO DO BRASILS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT, ZULEYMAR SZCZYPIOR RICARDO COSTA 

- OAB:9529/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Código do Processo nº 372563

Vistos,

A parte exequente requer o levantamento do valor da condenação 

depositado pela parte requerida, e o prosseguimento do feito, em relação 

aos honorários sucumbenciais que não foram depositados.

Diante do exposto, defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 

690, expeça-se alvará em favor do exequente, para levantamento do valor 

depositado as folhas 686, com os rendimentos do péríodo, na conta 

indicada nos autos.

Certifique-se nos autos o prazo para pagamento fixado na decisão de 

folhas 678/382.

A seguir, voltem-me os autos conclusos para prosseguimento em relação 

aos honorários sucumbenciais fixados naquela decisão, devendo o 

patrono exequente juntar nos autos o cálculo atualizado.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 955374 Nr: 2775-57.2015.811.0041

 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: ACACIO COSTA RIBEIRO

 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

 PROCESSO CÓDIGO N. 955374

VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, 

requerendo ao final a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT.

Todavia, deferida a prova pericial à fl. 136, a parte Autora apesar de 

devidamente intimada não compareceu ao local agendado para ser 

submetida a avaliação médica, tampouco justificou sua ausência.

 No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte Autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

 Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos, bem ainda, a liberação 

em favor da parte REQUERIDA do valor depositado para pagamento dos 

honorários periciais, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

a ser informado.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 
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quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão 

da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do 

CPC/2015).

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 453708 Nr: 25422-22.2010.811.0041

 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: AMNE AHMAD CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAHAMAD ALI CHARANECH, ALI 

MOHAMED, FATIMA ZENAIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da advogada ARIETE SELLA SIMÕES 

para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 326363 Nr: 26017-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT, PAULA PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:10951, ROQUE ZACARIAS LICCIARDI - OAB:4286-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, juntar aos 

autos o comprovante original do pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para, o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 234506 Nr: 23983-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, juntar aos 

autos o comprovante original do pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para, o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 450227 Nr: 22893-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NM GRÁFICA & EDITORA, HAROLDO 

ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS CARVALHO - 

OAB:6.801/MT

 Processo Código nº 450227

Vistos,

Defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 997, nos termos do 

que dispõe o artigo 921, § 1º e § 2º do CPC, Suspendo a presente 

EXECUÇÃO e o PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, pelo prazo de 

01 (um) ano, devendo o processo aguardar em escaninho próprio o 

transcurso do prazo.

Ficando desde já a parte Exequente cientificada de que findo o prazo e 

não havendo qualquer manifestação, a contagem do prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e intime-se a parte Exequente 

pessoalmente (via postal com AR), e na pessoa do seu advogado (via 

DJE), para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de 

petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens 

penhoráveis.

Consigne ainda na intimação que caso já tenha sido realizada busca via 

sistemas disponíveis ao juízo (Bacenjud, Renajud e outros), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

Exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado 

e os autos serão extintos, com expedição da Certidão de Crédito, nos 

termos da parte final do §2º do artigo 921 e do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT.

Intime a parte exequente

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 713579 Nr: 8060-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DE MATO GROSSO, MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

LTDA, GENIUS PUBLICIDADE, J. F. PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA, 

ZIAD ADNAN FARES PUBLICIDADE, DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E 

PROPAGANDA LTDA GENIUS PUBLICIDADE, CANNES PUBLICIDADE LTDA, 

GONÇALVES CORDEIRO PROPAGANDA E MARKETING LTDA, CASA 

BRASIL COMUNICAÇÕES ESTRATÉGIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA D' IDÉIAS MARKETING E PROPAGANDA 

LTDA

 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: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JOSÉ LUÍS BLASZAK - OAB:10.778-B

 Processo Código nº 713579

Vistos,

Trata-se de processo extinto, por força da sentença proferida as folhas 

346, em razão da informação expressa nos autos do pagamento dos 

honorários sucumbenciais.

Assim, tendo a referida sentença transitado em julgado, entendo 

prejudicado o pedido formulado 350, restando exaurida a prestação 

jurisdicional neste feito.

Dessa forma, indefiro o pedido de formulado as folhas 350, intime-se o 

peticionante, a seguir, retornem os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 712686 Nr: 5586-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M SATO & CIA LTDA, MARIA TERESA 

CARLINI, GLÁUCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, juntar aos 

autos o comprovante original do pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para, o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 376075 Nr: 12163-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLSON SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 376075.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 596 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 584/587 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. 587 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 596.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886204 Nr: 20684-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBEZENEL CORREA DE FREITAS

 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

 Código – 886204.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 159 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 150/157 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. 157 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 159.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075212 Nr: 57595-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CANDIOTTO FREIRE - 

OAB:104784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, juntar aos 

autos o comprovante ORIGINAL do pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para, o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 164815 Nr: 14756-69.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MARCELO SILVEIRA DE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENOR ALVES MARQUEZAN, GRÁFICA E 

EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA MARIA CAPISTRANO 

DIAS MAGALHÃES - OAB:10.800-MT, RAFAEL MORAIS DALTRO - 

OAB:12134/MT, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, ELIANETH G DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. 

PÚBLICA, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, juntar aos 

autos o comprovante original do pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para, o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 214746 Nr: 23591-12.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE 

LIMA-ME, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, juntar aos 

autos o comprovante original do pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para, o cumprimento do mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 950781 Nr: 221-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DA SILVA MARIANO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARESI E CIA LTDA ME, ADMMETTA 

ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:18.868, 

IANA HEDUYNA PAES LUCAS - OAB:17699, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO SIQUEIRA 

ARANTES - OAB:19273, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:OAB/MT 

14.370

 Certifico que, encaminho intimação do advogado BRUNO FERREIRA 

GOMES para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em catório, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 322001 Nr: 23547-22.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA, COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:0639/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, juntar aos 

autos o comprovante original do pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para, o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086620 Nr: 4566-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR FERREIRA 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/MT

 Código – 1086620.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 169 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 161/166 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. 166 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 169.

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, 15 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932183 Nr: 50495-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID PAULA MOURA BARROS

 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:8.506-A

 Código – 932183.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 85 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 77/82 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. 81 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 85.

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, 15 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 13857 Nr: 6418-53.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWARD ROSSI VILELA SILVA, RODRIGO 

GIRARDELLE VILLELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GIRARDELI VILELA E 

SILVA - OAB:266554, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383-B

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 6418-53.1997.811.0041 Cód. 13857.

Procedimento: Execução de Título Judicial/Processo de Execução.

Parte Exequente: Centro Educacional Albert Einstein Colégio e Curso 

Master Ltda.

Parte Executado: Edward Rossi Vilella Silva; Rodrigo Girardelle Villela.

Data: 14 de Agosto de 2018.

Horário: 13h30min

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, a parte exequente representado pelo 

preposto Paulo Onofre Silva Santos, sua d. advogada Drª. Luciana 

Fabricia Rosa Barros (OAB/MT 21037/O), a parte executada Edward 

Rossi Vilella Silva, sua d. advogada Drª. Juliana Girardeli Vilela e Silva 

(OAB/SP 266554).

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência pelo MM. Juiz, inquiriu as partes pela possibilidade de 

acordo, sendo apresentado a seguinte proposta pela parte Executada.

 A parte Executada pagará a Exequente mediante emissão de boleto 

bancário a ser encaminhado para a d. advogada da parte Executada, qual 

seja, juliana.vilela@vmaadvogados.adv.br , o valor de R$ 24.000,00 (vinte 

e quatro mil reais), sendo a primeira parcela de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) para o dia 20/09/2018.

 O valor remanescente será parcelado em parcelas iguais de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) sendo em 20/01/2019, 20/03/2019, 20/06/2019 e 

20/09/2019.

 Fica estipulado que em caso de descumprimento do acordo ajustado, 

incidirá automaticamente multa no importe de 10% do valor do acordo, além 

disso, a execução do acordo será sobre o valor mencionado nas fls. 313 

do referido processo abatendo-se os valores pagos.

 DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1 – Juntem nos autos os documentos apresentados em audiência.

2 – Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes nos 

termos dos artigos 313, II, c/c 922 CPC.

3- Defiro o pedido formulado pelas partes para a Suspensão do feito até o 

cumprimento integral da transação.

4 - As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. 

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi determinado o encerramento deste 

termo.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10459 Nr: 11184-47.2000.811.0041

 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: BENEDITO BENTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLEUZA RICARDO, CARMILHA 

CARNEIRO MACHADO, DIOGO NEGUEIRA MACHADO NETO (MENOR 

PÚBERE), GABRIELA CARNEIRO MACHADO (MENOR IMPÚBERE), 

FRANCISCO MARIANO NOGUEIRA MACHADO E DILMEY CARNEIRO MELO 

MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA (UNIRONDON) - OAB:5767, RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT
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 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para informar nos 

autos o endereço da parte Requerida o qual será realizado a penhora, 

bem como efetuar o recolhimento da guia de diligência do Sr. Oficial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1161490 Nr: 36564-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ALVES DOS SANTOS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANNO - OAB:8506A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecer a pericia 

médica agendada para o dia 25 de setembro de 2018 às 10:00h no 

endereço situado a Av. das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo 

de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, (entrada pela Rua das Dálias). 

Telefones 3025-3060 e 99223-7073, conforme petição de fls. 104.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083313 Nr: 3106-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETH ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR, para, no 

prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 103925 Nr: 16840-14.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIROS VERDPLAN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANILO GUSMÃO PINHEIRO DUARTE - OAB:8086, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 154/155, ou requerer 

o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 902975 Nr: 32056-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSINEY R. DE ARRUDA ME, JUSSINEY 

ROGÉRIO DE ARRUDA, ISONETE BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELA TOBIAS 

DAMASCENO E SILVA - OAB:17022

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para no prazo legal 

manifestar nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 

102/103.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083812 Nr: 3354-68.2016.811.0041

 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: ROBERTO BRANDÃO DOS SANTOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 PROCESSO CÓDIGO Nº 1083812

VISTOS,

Incialmente convém aqui ressaltar o que dispõe os artigos 11; 14; 22, 35, 

do Código de Ética e Disciplina da OAB:

Art. 11. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha 

patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo 

justo ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis.

Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o 

desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como 

não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em 

eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, 

em face do serviço efetivamente prestado.

Art. 22. O advogado não é obrigado a aceitar a imposição de seu cliente 

que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem aceitar a 

indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo.

Art. 35. Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como 

sua majoração decorrente do aumento dos atos judiciais que advierem 

como necessários, devem ser previstos em contrato escrito, qualquer que 

seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo 

todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de 

acordo.

 (...)

§ 2º A compensação ou o desconto dos honorários contratados e de 

valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem 

ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual.

Desta feita, considerando que a parte Autora constituiu novo advogado 

(fls. 221/226), e, ante o teor do petitório de fls. 227/229, em que o patrono 

anteriormente constituído informa não ter sido notificado da revogação dos 

poderes que lhes foram outorgados, INDEFIRO por ora o pedido de 

liberação da integralidade da importância depositada pela parte Executada 

as fls. 211.

Intime-se o r. causídico CLAUDISON RODRIGUES para no prazo de 05 

(cinco) dias acostar aos autos o contrato de prestação de serviços 

advocatícios firmado com a parte Autora, bem ainda trazer o cálculo 

individualizado do valor correspondente aos honorários de sucumbência e 

honorários contratuais.

Com a juntada, INTIME-SE a parte Autora para no mesmo prazo manifestar 

sobre os valores indicados, salientando que o silêncio será reputado como 

anuência tácita.

Após, voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024938-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA EVELYN LEAO CARRANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA OAB - 181.855.761-49 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024938-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 
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LAURA EVELYN LEAO CARRANZA CURADOR: LUIZ AUGUSTO BORGES 

CARRANZA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 13 de novembro de 2018, às 09:30 horas, 

a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Cumpra-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 15 de novembro de 2018. Tatiane Colombo Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013265-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO DE FRAGA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado está 

litigando em desfavor da parte Requerida, nos termos do artigo 145, III do 

CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais 

neste presente feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, com as 

devidas anotações no sistema. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024814-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1024814-26.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. INDEFIRO por ora, o 

pedido de prioridade na tramitação, vez que os documentos médicos 

juntados não são hábeis a comprovar, por si só, debilidade profissional. 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026013-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FAGANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026013-83.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARLENE 

FAGANELLI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. PROCEDA-SE com a 
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preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022594-55.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1022594-55.2018.8.11.0041 AUTOR: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A W Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021933-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDNILDES PEREIRA DE SOUZA OAB - MT24222/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1021933-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSEFA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE 

VEICULO LTDA), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA W Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019354-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIGITAL TAXI TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1019354-58.2018.8.11.0041 AUTOR: DIGITAL TAXI 

TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA RÉU: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA 

GRANDE LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA W Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 
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audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019115-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1019115-54.2018.8.11.0041 AUTOR: ALLIANZ SEGUROS S/A 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W 

Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023888-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEDMA RENATA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1023888-45.2018.8.11.0041 AUTOR: KEDMA RENATA DA 

SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis 

a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000948-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ESLABAO FERREIRA (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000948-86.2018.8.11.0041 AUTOR: THIAGO 

ESLABAO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando o teor do termo de sessão de conciliação 

constante no Id nº 13446504 , REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. INTIMEM-SE as 

partes da data designada para a audiência de conciliação, com as 

advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). PROCEDA-SE com a preparação dos autos para 

audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013820-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSWAGNO CASTRO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1013820-36.2018.8.11.0041 AUTOR: OSWAGNO CASTRO DE 

LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 
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prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029308-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO)

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TAPIAS TETILLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029308-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

ABEL PORTO DE ALMEIDA REQUERIDO: WALTER TAPIAS TETILLA V 

Vistos. Considerando o teor da petição constante no Id nº 12285208 , 

REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo ambas as partes ser 

intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC). Anota-se que, no que 

se refere ao prazo para contestação, observar-se-á o disposto no art. 

335, inciso I, do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a preparação 

dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de 

antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024674-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE GRAZIELE DE MAGALHAES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1024674-89.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ZIRLENE GRAZIELE 

DE MAGALHAES NUNES REQUERIDO: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA V Vistos. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000283-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODA NOVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E S LIMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

EDUARDO ALVES OAB - 882.056.651-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000283-07.2017.8.11.0041 AUTOR: RODA NOVA 

TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME RÉU: E S LIMA COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA W Vistos. Considerando os documentos apresentados 

pela parte autora no Id. nº 13109752, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 
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transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

considerando que a procuração constante nos autos está ilegível (Id. nº 

4566184), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a sua representação, com a juntada de procuração 

devidamente assinada, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no 

art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016258-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODA NOVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES OAB - 882.056.651-68 (REPRESENTANTE)

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA ITAUNA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016258-69.2017.8.11.0041 AUTOR: RODA NOVA 

TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME REPRESENTANTE: EDUARDO 

ALVES RÉU: AGROPECUARIA ITAUNA LTDA W Vistos. Considerando os 

documentos apresentados pela parte autora no Id. nº 13134555, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Ressalto que, acaso não seja 

efetuada a citação da parte requerida com a antecedência necessária 

para a realização da audiência de conciliação, deverá a Secretaria da 

Vara proceder com o agendamento de nova data, sem necessidade de 

conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório 

(art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, considerando que a procuração 

constante nos autos está ilegível (Id. nº 7332768), INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua 

representação, com a juntada de procuração devidamente assinada, sob 

pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025003-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1025003-04.2018.8.11.0041 AUTOR: ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD RÉU: SINDICATO RURAL DE 

TANGARA DA SERRA W Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025763-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

JUCINEI DA SILVA NUNES OAB - MT0011799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1025763-50.2018.8.11.0041 AUTOR: GILBERTO JOSE DE 

OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis 

a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 
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manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015789-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMA PEIXOTO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIRA CORREA FNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015789-57.2016.8.11.0041 AUTOR: ADIMA PEIXOTO 

FERNANDES RÉU: LENIRA CORREA FNANDES V Vistos. Ante o teor da 

petição constante no movimento Id. nº 12911610, REDESIGNE-SE a 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC). Tendo em vista que a parte autora 

já informou seu desinteresse na composição consensual (Id nº 

13817656), em caso de manifestação de desinteresse também da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato. 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de 

Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019514-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTES VICENCIA BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019514-83.2018.8.11.0041 AUTOR: AMILTES 

VICENCIA BASTOS RÉU: AGEMED SAUDE S/A V Vistos. Trata-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada por Amiltes 

Vicencia Bastos em face de Agemed Saúde Cuiabá S/A. Em 02.07.2018 

foi proferido despacho inicial durante o plantão judiciário, deferindo a tutela 

de urgência e determinando a distribuição ao Juízo competente (Id nº 

13988516). No despacho Id nº 14044895, restou determinada a citação da 

parte requerida, assim como designada audiência de conciliação. Antes 

mesmo da citação da parte requerida ser concretizada, foi informado nos 

autos o falecimento da parte autora (Id nº 14316848). É a breve síntese. 

DECIDO. O falecimento da parte autora da ação demandaria, em tese, a 

suspensão do processo para habilitação de eventuais sucessores 

interessados, nos moldes do art. 313, inciso I e § 1º, do Código de 

Processo Civil. Todavia, uma vez que o fim almejado na presente ação era 

o próprio bem-estar e preservação da integridade física e psicológica da 

autora, tem-se na presente ação direito de caráter intransmissível que, 

com a morte, encerra a pretensão. Com efeito, intransferível a medida 

pleiteada, de modo que o decreto de extinção do feito sem resolução do 

mérito, ante o falecimento do autor, é medida que se impõe. Ressalto, 

contudo, que, no que se refere aos ônus sucumbenciais, necessária a 

condenação da parte requerida, tendo em vista o princípio da causalidade. 

Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO. PERDA DE OBJETO. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

HONORÁRIOS. 1. Diante do falecimento do autor/paciente, no decorrer da 

instrução, configurada a perda superveniente do objeto da ação, eis que o 

fornecimento de medicamentos por parte do Poder Público é um direito 

intransmissível, em razão de sua natureza personalíssima. Impõe-se a 

extinção do feito, nos termos do art. 485, VI e IX, § 3º, do NCPC. 2. A 

imposição dos ônus sucucumbenciais pauta-se pelo princípio da 

causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do 

processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes do 

STJ. 3. Os honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado 

na 2ª Seção desta Corte, em demandas que tratam da prestação de 

serviços à saúde, cujo valor é inestimável, devem ser fixados no patamar 

de R$ 3.000,00, por ente que integre a lide, devidamente corrigidos, em 

atenção ao § 8º do art. 85 do CPC/2015.” (TRF 4ª R.; AC 

5006402-51.2015.4.04.7206; SC; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia 

Hack de Almeida; Julg. 15/05/2018; DEJF 17/05/2018). Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso IX, do Código Processo Civil. CONDENO a 

parte requerida ao pagamento por inteiro das custas processuais e os 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. CANCELO a 

audiência de conciliação anteriormente designada para o dia 23 de outubro 

de 2018. 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, 26 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019514-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTES VICENCIA BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019514-83.2018.8.11.0041 AUTOR: AMILTES 

VICENCIA BASTOS RÉU: AGEMED SAUDE S/A V Vistos. Trata-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada por Amiltes 

Vicencia Bastos em face de Agemed Saúde Cuiabá S/A. Em 02.07.2018 

foi proferido despacho inicial durante o plantão judiciário, deferindo a tutela 

de urgência e determinando a distribuição ao Juízo competente (Id nº 

13988516). No despacho Id nº 14044895, restou determinada a citação da 

parte requerida, assim como designada audiência de conciliação. Antes 

mesmo da citação da parte requerida ser concretizada, foi informado nos 

autos o falecimento da parte autora (Id nº 14316848). É a breve síntese. 

DECIDO. O falecimento da parte autora da ação demandaria, em tese, a 

suspensão do processo para habilitação de eventuais sucessores 

interessados, nos moldes do art. 313, inciso I e § 1º, do Código de 

Processo Civil. Todavia, uma vez que o fim almejado na presente ação era 

o próprio bem-estar e preservação da integridade física e psicológica da 

autora, tem-se na presente ação direito de caráter intransmissível que, 

com a morte, encerra a pretensão. Com efeito, intransferível a medida 

pleiteada, de modo que o decreto de extinção do feito sem resolução do 

mérito, ante o falecimento do autor, é medida que se impõe. Ressalto, 

contudo, que, no que se refere aos ônus sucumbenciais, necessária a 

condenação da parte requerida, tendo em vista o princípio da causalidade. 

Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO. PERDA DE OBJETO. 
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EXTINÇÃO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

HONORÁRIOS. 1. Diante do falecimento do autor/paciente, no decorrer da 

instrução, configurada a perda superveniente do objeto da ação, eis que o 

fornecimento de medicamentos por parte do Poder Público é um direito 

intransmissível, em razão de sua natureza personalíssima. Impõe-se a 

extinção do feito, nos termos do art. 485, VI e IX, § 3º, do NCPC. 2. A 

imposição dos ônus sucucumbenciais pauta-se pelo princípio da 

causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do 

processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes do 

STJ. 3. Os honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado 

na 2ª Seção desta Corte, em demandas que tratam da prestação de 

serviços à saúde, cujo valor é inestimável, devem ser fixados no patamar 

de R$ 3.000,00, por ente que integre a lide, devidamente corrigidos, em 

atenção ao § 8º do art. 85 do CPC/2015.” (TRF 4ª R.; AC 

5006402-51.2015.4.04.7206; SC; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia 

Hack de Almeida; Julg. 15/05/2018; DEJF 17/05/2018). Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso IX, do Código Processo Civil. CONDENO a 

parte requerida ao pagamento por inteiro das custas processuais e os 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. CANCELO a 

audiência de conciliação anteriormente designada para o dia 23 de outubro 

de 2018. 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, 26 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022970-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILO CUSTODIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022970-41.2018.8.11.0041 AUTOR: RAMILO 

CUSTODIO DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A AT Vistos. Considerando que o requente deixou de juntar 

aos autos faturas anteriores ao período questionado, qual seja, abril de 

2018, resta prejudicada a análise da possível cobrança abusiva. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial com o fito de juntar aos autos faturas emitidas anteriores ao 

período questionado, e ainda, o histórico de consumo da unidade 

consumidora, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 321 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, retorne-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010935-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CULTURATO FERREIRA (RÉU)

LUIZ CARLOS FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010935-49.2018.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para depositar o valor 

das diligências do oficial de justiça ou oferecer meios. Cuiabá-MT, 16 de 

agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 

6002.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012934-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

ELIAS DESTEFANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO (RÉU)

PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1012934-37.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 23.10.2018, às 

11:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023425-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - SP138065 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1023425-06.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27.11.2018, às 

12:00H, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035434-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NOBRE DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035434-34.2017.8.11.0041 AUTOR: MAURICIO 

NOBRE DE AMORIM RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Ressalto que, por considerar haver entrelaçamento 

entre as providências preliminares e a fase saneadora propriamente dita 

(art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa acarretar a extinção 

do processo, assim como a possibilidade de julgamento antecipado do 

feito será analisada após o cumprimento da presente decisão. Por fim, 

ante a alegação de que houve descumprimento da liminar, deverá a parte 

autora, em igual prazo, comprovar se o seu nome ainda se encontra 

negativado ou, em caso negativo, demonstrar em que data ocorreu a baixa 

da restrição, possibilitando a liquidação da astreinte imposta. Às 
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providências. Cuiabá/MT, 16 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003657-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO JAURU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003657-94.2018.8.11.0041 AUTOR: VALE DO JAURU 

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME RÉU: GENERAL MOTORS DO 

BRASIL, GRAMARCA VEICULOS LTDA I Vistos. Considerando que a parte 

autora se trata de pessoa jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 3º, 

do Código de Processo Civil, não limita a favor a presunção relativa de 

hipossuficiência, necessária se faz a comprovação da alegada 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais. Ademais, os Tribunais Superiores orientam que o benefício 

da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta 

comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins 

lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza 

(Súmula 481 do STJ). Destarte, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que 

em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é 

admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade 

de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg 

no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). No caso dos autos, tão somente 

os documentos acostados à petição de Id. nº 14110749, embora atestem a 

inadimplência da empresa, não são suficientes para comprovar a efetiva 

alteração em sua situação econômica, e, consequentemente, a sua 

incapacidade de arcar com as custas processuais, as quais, in casu, 

foram, inclusive, objeto de parcelamento. Portanto, com fulcro no art. 99, § 

2º, do citado Diploma Processual, INTIME-SE a parte requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o seu balanço patrimonial, 

as demonstrações contábeis do último exercício, ou outros documentos 

hábeis a comprovar a sua alegada incapacidade econômica, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendida a determinação ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001394-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXMAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001394-89.2018.8.11.0041 AUTOR: MAXMAR 

COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. 

Diante da juntada de novos documentos, INTIME-SE a parte adversa para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias (art. 437, § 1º, 

CPC). Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033242-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA FERREIRA (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA (EXEQUENTE)

PAULA FERNANDA DA CONCEICAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN VUOLO EUBANK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033242-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: LUIZ 

GONZAGA FERREIRA, ANDRE LUIZ FERREIRA, PAULA FERNANDA DA 

CONCEICAO FERREIRA EXECUTADO: RENAN VUOLO EUBANK W Vistos. 

Considerando que consta nos autos tão somente o comprovante de 

recolhimento da primeira parcela das custas processuais, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014353-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA RODRIGUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014353-92.2018.8.11.0041 AUTOR: VERONICA 

RODRIGUES SILVA RÉU: BANCO BMG W Vistos. INDEFIRO o pedido 

constante no Id nº 14544710, tendo em vista que o artigo 334, § 4º, inciso 

I, do Código de Processo Civil, prevê que a audiência não será realizada 

somente “se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual”. Ademais, descabida, ainda, a 

aplicação do disposto no inciso II do supracitado dispositivo legal, haja 

vista que a presente demanda envolve direitos disponíveis e, portanto, 

direitos que permitem a transação. Por fim, nos termos do art. 334, § 10, 

do citado Diploma Processual, preceitua que a “parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir" Intime-se. Cumpra-se integralmente o decisum 

anterior. Cuiabá, 16 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037100-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (RÉU)

PELMEX MS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037100-70.2017.8.11.0041 AUTOR: PATRICIA 

FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PELMEX MS LTDA, CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA W Vistos. Nos termos do art. 370, caput 

e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício 

ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 
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Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026069-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALERRANDRA REBEKA GIRAM NICHOLAS POSEIDON MACIEL AFONSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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 1026069-19.2018.8.11.0041 AUTOR: ALERRANDRA 

REBEKA GIRAM NICHOLAS POSEIDON MACIEL AFONSO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial com requerimento 

administrativo que não atende as determinações legais. Com efeito, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14727517, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, posto que impossível a identificação de todos 

os documentos incluídos no interior do envelope da correspondência 

enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de requerimento 

administrativo por meio de correspondência postada via Correios, tendo 

em vista que tal procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, 

que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, que os 

especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o 

protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Ademais, na hipótese em 

análise, a própria parte autora juntou documento de resposta emitido pela 

seguradora requerida, o qual informa que há necessidade de 

complementação da documentação enviada, assim como orienta que esta 

seja “protocolada junto a um dos pontos de atendimento disponibilizados” 

(Id. nº 14728383). Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013993-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1013993-60.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27.11.2018, às 

12:30h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009473-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ROMANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1009473-57.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/18, às 

09:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007003-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT0012158A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO REIS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1007003-53.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº e 

considerando que a primeira tentativa de citação foi infrutífera, redesigno 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 16.10.2018, às 11:00h, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC. 

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024204-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1024204-58.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/18, às 

10:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 
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Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 432419 Nr: 12245-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES 

FADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO, COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

PROGRESSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI - 

OAB:7645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI 

- OAB:7645/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT, LUIZ 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:11261, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - 

OAB:14356, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549

 Vistos.

Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código 

de Processo Cível, DEFIRO o pedido de penhora constante às fls. 153.

Contudo, destaco que, nos termos do art. 845, § 1º, do Código de 

Processo Civil, a “penhora de imóveis, independentemente de onde se 

localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula” será 

realizada “por termo nos autos”.

Assim sendo, observando-se os requisitos do art. 838 do referido Diploma 

Processual, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel cuja matrícula 

encontra-se acostada às fls. 169.

Caso o executado tenha advogado constituído nos autos, fica intimado 

acerca da penhora realizada por intermédio da publicação desta decisão, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual manifestação 

(art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC).

 Caso o executado não possua advogado constituído nos autos, 

expeça-se carta de intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, 

do CPC.

Em seguida, EXPEÇA-SE mandado de avaliação, com a observância dos 

artigos 870 a 875 do CPC.

 Retornando o mandado integralmente cumprido, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).

Sendo a executada pessoa jurídica, inaplicável a regra do art. 842 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.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 330362 Nr: 2285-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO BAGGIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos.

Expeça-se Alvará, relativo ao saldo remanescente, em favor do 

exequente, na conta por este indicada às fls. 252.

Por fim, Intime-se o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que entender de direito.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 808715 Nr: 15191-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

URBANA OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MG 93274, Carlos Roberto de Siqueira Castro - 

OAB:15.103-A, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15.370/MT, GAIA SOUZA 

ARAUJO MENEZES - OAB:20.237/MT, JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12.909, LUIZ ALBERTO DERZE V. CARNEIRO - OAB:OAB/MT 

15.074, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT, ROGERIO 

ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16.405

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para:a)CONDENAR às requeridas Gold Black Empreendimentos 

Imobiliários SPE S/A e PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações, 

solidariamente, a restituir a requerente o valor pago a titulo de comissão de 

corretagem, correspondente a R$ 3.977,83 (três mil, novecentos e setenta 

e sete reais e oitenta e três centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC a partir do desembolso e de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação (arts. 405 e 406, CC).b)CONDENAR às requeridas Gold 

Black Empreendimentos Imobiliários SPE S/A e PDG Realty S.A 

Empreendimentos e Participações, solidariamente, a restituir a requerente 

os valores pagos a título de taxa condominial anteriores a entrega das 

chaves do imóvel, os quais deverão ser acrescidos de correção 

monetária pelo INPC a partir do desembolso e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde a citação (arts. 405 e 406, CC).c)CONDENAR às 

requeridas Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S/A e PDG Realty 

S.A Empreendimentos e Participações, solidariamente, ao pagamento de 

indenização a título de lucros cessantes a requerente, no percentual de 

0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a 

efetiva entrega, os quais deverão ser corrigidos monetariamente desde o 

vencimento de cada prestação e com juros de mora a partir da 

citação.d)CONDENAR às requeridas Gold Black Empreendimentos 

Imobiliários SPE S/A e PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações, 

solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral, no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC a partir da decisão de juros de 1% (um por cento) ao mês, ao 

contar da citação.Ainda, nos termos do art. 485, VI do CPC, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO o feito SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO com relação as requeridas GINCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e URBANA OPERAÇÕES 

IMOBILIÁRIAS.7.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 812673 Nr: 19163-06.2013.811.0041

 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: UILMARA SOBRINHO CASTANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A-MRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - 

OAB:13688/MT, ELIZABETE DE MAGALHÃES ALMEIDA - 

OAB:13353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT, DANIELA VAZ PATINI - OAB:11.660, 
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ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, FABIANA FERNANDEZ - 

OAB:130.561/SP, FABIANA FERNANDEZ - OAB:OAB/MT 16878, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JÚNIOR - OAB:142.452, JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, JULIANO BATTELLA GOTLIB - 

OAB:227.548 OAB/SP, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para:a)CONDENAR as requeridas à restituição integral dos 

valores pagos pela autora para a aquisição de uma unidade no 

empreendimento denominado Edifício Bordas da Chapada, os quais 

deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada 

desembolso e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação 

(arts. 405 e 406, CC). A liquidação desses valores deverá ser efetuada 

pelo procedimento comum.b)CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao 

ressarcimento dos valores pagos pela autora a título de comissão de 

corretagem, no valor de R$ 1.348,50 (um mil, trezentos e quarenta e oito 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC 

a partir do desembolso e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a 

citação (arts. 405 e 406, CC);c)CONDENAR as requeridas, solidariamente, 

ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir da decisão de juros de 1% (um por cento) ao mês, ao contar da 

citação.6. Deliberações Finais:6.1. Suspensão Parcial do Objeto da Ação: 

Suspendo o processo em relação ao objeto consistente na inversão em 

favor do promitente comprador da cláusula penal moratória estipulada 

exclusivamente em favor do promitente-vendedor (Tema 971). 6.2. Verba 

Sucumbencial: Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima dos pedidos nesta fase de julgamento parcial, CONDENO as 

requeridas a pagar por inteiro às custas processuais e os

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 861186 Nr: 2674-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDICLÉIA SOUZA MATNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO QUADROS DOS 

SANTOS - OAB:16.621/MT, DIMAS CEZAR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:17.611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, 

THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/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:a)CONDENAR a requerida em obrigação de fazer, consistente em 

proceder a transferência da inscrição do IPTU do imóvel para o seu nome, 

bem como proceder ao pagamento dos tributos incidentes sobre o bem, a 

partir do distrito, tornando, consequentemente, DEFINITIVA a medida liminar 

(fls. 45/48);b)CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a 

título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC a partir da decisão de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, ao contar da citação.Tendo em vista que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a requerida a pagarem 

por inteiro às custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

§2º do art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Intimem-se.Cumpra-se prioritariamente, uma vez que 

se trata de processo da META 2/2017-CNJ.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

15 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 140436 Nr: 25003-46.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE DE FÁTIMA WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10.725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Anote-se o substabelecimento de fls. 194/195.

Concedo vistas dos autos, conforme requerido, pelo prazo legal.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 784091 Nr: 37866-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON KOITI TASHIMA, MARA SILVANA SOARES 

AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:15822, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

Inicialmente, tendo em vista que o STJ decidiu pela desafetação dos temas 

relacionados ao REsp. n. 1.361.799/SP, não subsisti qualquer óbice ao 

prosseguimento ao feito, pois a decisão que concedeu o efeito 

suspensivo pretendido determinou que esta se desse até o julgamento do 

recurso repetitivo.

Pois bem.

Acolho parte da manifestação de fls. 263/269, em que o banco requerido 

discorda do cálculo de fls. 250/254.

De fato, no depósito efetuado para garantia do Juízo, conforme guia 

juntada às fls. 99, no valor de R$ 25.126,16 (vinte e cinco mil, cento e vinte 

e seis reais e dezesseis centavos), já estão inclusos os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da causa fixados no despacho inicial 

de fls. 64.

Por outro lado, DEIXO de conhecer das razões de discordância ao cálculo 

que são relativas aos juros remuneratórios e o termo inicial dos juros 

moratórios, pois se tratam de questões já analisadas na decisão de fls. 

191/193.

Assim, retornem os autos ao Contador do Juízo para que promova a 

exclusão do valor de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro 

reais) – fl. 253, relativo ao cômputo dos honorários advocatícios, pois tal 

valor já está incluso no valor do deposito realizado em 15.05.2013.

Deverá o Contador proceder à atualização do débito.

Promova-se a Secretaria a vinculação do valor depositado (fl. 99) junto à 

Conta Única, bem como a abertura do Volume II dos autos a partir das fls. 

200.

Autorizo a expedição de alvará em favor dos exequentes para 

levantamento do valor incontroverso, qual seja, R$ 15.327,03 (quinze mil, 

trezentos e vinte e sete reais e três centavos), a serem transferidos para 

a conta informada às fls. 278-V.

Realizado o cálculo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de Agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 384735 Nr: 20426-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

SIDERURGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREEND INDUSTRIA METALURGICA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT, NILTON 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 114/119 - em que a exequente requer acesso ao 

denominado dossiê integrado junto à Receita Federal, por ausência de 

previsão legal, tendo em vista que, a excepcionalidade da quebra de sigilo 

fiscal da parte executada tem sido admitida pela jurisprudência através 

das informações resultantes do convênio via sistema Infojud, o qual já foi 
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utilizado, resultando em busca infrutífera.

Tenho que, a mera alegação de insuficiência das informações 

propriamente vinculadas ao sistema Infojud não autoriza, por si só, o 

alargamento da interpretação aplicável à espécie.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 107578 Nr: 485-89.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO COELHO LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALISANGELA MORAES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR 

- OAB:7002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 992888 Nr: 19844-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MARLIN - OAB:OAB/MT 13.571-B, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES 

- OAB:3.770/MT, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Vistos.

Intime-se a executada para promover o depósito do saldo remanescente, 

no prazo de 15 dias, sob pena de penhora.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 706432 Nr: 528-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOR BRASIL DESIGN E DECORAÇÕES LTDA 

- ME, FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA, CARTÓRIO DO 4ª OFÍCIO 

DE PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA VENTURA SOARES 

ZANUTO - OAB:31.733, LÍGIA CRISTINA MARCOTTI - OAB:55.836, 

LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB:29663/PR, MARCELO KARA 

JOSE - OAB:12956, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, via Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito relativo 

à condenação dos honorários advocatícios do patrono do Cartório, 

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, 14 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765096 Nr: 17782-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRADO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - 

OAB:24395/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT

 Vistos.

INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

acerca da petição de fls.57/59.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 336602 Nr: 7453-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GOMES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR FERRARINI, LÚCIA DEJANIRA GERALDO 

FERRARINI, SERENI FRANCESCHI FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MIGUEL ROLIM DE 

QUADRO - OAB:MT-10.492-B, Heliton Luiz de Oliveira - 

OAB:10934/MT

 Vistos.

A parte exequente postula a busca de informações junto ao Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro Nacional– Bacen CCS, gerido pelo Banco 

Central, com vistas a garantir a satisfação da execução.

 Entretanto, as informações requeridas podem ser obitidas pelo próprio 

exequente, conforme as instruções fornecidas pelo Banco Central 

(https://www.bcb.gov.br/Fis/CCS/CCS_Perguntas_Frequentes.asp).

Assim sendo, não tendo a parte exequente demonstrado que não logrou 

êxito em obter tais informações de forma administrativa, INDEFIRO o pedido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 130 de 590



formulado às fls.116/118.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 14 de Agosto 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 705942 Nr: 272-05.2011.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOR BRASIL DESIGN E DECORAÇÕES LTDA 

- ME, ASPENCRED FINANÇAS TEC. E SERV. LTDA, FACTORMIL FOMENTO 

MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR PENHA - OAB:9222, 

ANGELA VENTUROZO ALCAZAR - OAB:36417/PR, JOÃO BIRAL 

JUNIOR - OAB:44383/PR, JOÃO PAULO DE CASTRO - OAB:39745, JOSÉ 

BARBOSA - OAB:15080, MARCELO KARA JOSE - OAB:12956

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para 

manifestar sobre o retorno dos autos (fl. 302), ocasião em que a parte 

autora pleiteou pela dilação do prazo para manifestar.

 Assim sendo, diante da ausência de manifestação da parte interessada 

desde a ultima manifestação realizada em 15.12.2017, AGUARDE-SE pelo 

prazo de 30 (trinta) dias a iniciativa da parte interessada quanto ao início 

da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 14704 Nr: 4111-63.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTL, SATMEACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiucia dos Santos Lino - 

OAB:8949, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:4886/MT, VÂNIA 

REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN KARDEC SANTOS - 

OAB:2469/MT, ARTHUR MULLER COUTINHO - OAB:OABMT 10889, 

DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835-MS, 

ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/MT, GABRIELA ALVES DE 

DEUS - OAB:13235-A, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 MS, 

PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Vistos.Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença cuja parte 

executada é a Tut Transporte Ltda.Ocorre que, como se extrai dos autos 

(fl. 534), a empresa executada está em Recuperação Judicial, sendo que 

o feito tramita perante a Primeira Vara Cível Especializada em 

Recuperação Judicial e Falência desta Comarca, sob o Código nº 

215922.Pois bem. Nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 

11.101/2005 , com a aprovação do referido plano de recuperação judicial, 

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.Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça acerca do tema, a exemplo do recente julgado a seguir, 

in verbis(...)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.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 97626 Nr: 12971-43.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaque Rocha Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA DE ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo de Moraes Júnior - 

OAB:6.208/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl.306, 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 fls.303/305.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1288672 Nr: 4519-82.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERRARETTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE ALTA 

FLORESTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUMAO - 

OAB:4062

 “Vistos,

1. Considerando que a parte requerida e o seu procurador deixaram de 

comparecer a presente audiência, bem assim de manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, sobre a regular intimação da testemunha, 

presume-se que desistiram de produzir a referida prova.

2. Devolva-se a carta precatória a origem.

3. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 153396 Nr: 7422-81.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE PINHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10725, NORMA SUELI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, via DJE, a se manifestardar no processo, 

requerendo o que de direito, dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 265346 Nr: 23097-16.2006.811.0041

 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: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO AUGUSTO DE SOUSA NETO ME, 

WINNER'S COM. E REP. LTDA, FABIO MOACYR TIDEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ANTUNES DE 

SOUZA - OAB:10.077-B, CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - OAB:7690, 

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, KLEITON ANDERSON 

ANTUNES DE SOUZA - OAB:10077-B, LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JR - OAB:7.215, RODENI 

APARECIDA FARINACIO - OAB:4.747, ROSENI G. H. - OAB:

 “Vistos,

1. Por meio do despacho de fls. 225, designou-se a audiência de instrução 

e julgamento, em razão do v. acordão que anulou a sentença proferida 

nos autos por cerceamento de defesa aos embargantes-requeridos.

2. Ocorre que as partes embargantes-requeridas não compareceram a 

presente audiência, nem mesmo arrolaram testemunhas, razão pela qual 

declaro preclusa a faculdade a produção da prova.

3. Dispenso a produção das provas testemunhais requeridas pelo 

autor-embargado, eis que não compareceram ao ato e, principalmente, em 

razão de sua desnecessidade para o julgamento da causa.

4. Concedo a requerente o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos 

autos o substabelecimento.

5. Permaneçam os autos conclusos para prolação de sentença.

6. Presentes intimados.

7. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754136 Nr: 6099-60.2012.811.0041

 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: BEATRIZ VANNI RANGEL DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639/O, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA 

COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para: a)DECLARAR abusiva a cláusula 7ª, §6º, do compromisso 

de compra e veda, nos termos do art. 413 do Código Civil, reduzindo o 

valor da cláusula penal para o percentual de 20% (vinte por cento) do 

valor total pago durante a execução do contrato;b)Por consequência, 

CONDENO a requerida à devolução dos valores pagos pela autora, 

inclusive a título de comissão de corretagem, observada a nova redação 

dada a cláusula 7ª, §6º, quanto a retenção, acrescidos de correção 

monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde a citação (arts. 405 e 406, CC);Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro às custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Sem prejuízo das deliberações supra, proceda-se a inclusão do 

patrono da Requerida, Dr. André Jacques Luciano Uchoa Costa – OAB/SP 

325.150 e Dr. Leonardo Fialho Pinto – OAB/MG 108.654 na capa dos autos 

e no sistema Apolo, consoante requerimento de fl. 119.Registrada nesta 

data no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

prioritariamente, uma vez que se trata de processo da META 

2/2016-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 14 de Agosto de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 389443 Nr: 24890-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PISCIOTTA NOGUEIRA BORGES, 

ORBETE NOGUEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9097/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).GABRIEL GAETA ALEIXO , OAB/MT 

nº11210-A/MT, para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de 

vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 364161 Nr: 2039-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO WEHREN LIMA BOTELHO

 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, 

ELISSON LUIS SANTOS SENA - OAB:8851, FERNANDA TOMAZ MENDES 

- OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 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.: 756937 Nr: 9081-47.2012.811.0041
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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: MARCELO FELICIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:OAB/MT 11.443, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para:a)CONDENAR a requerida Gold Delos 

Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda ao pagamento de indenização a 

título de lucros cessantes ao requerente, no percentual de 0,5% sobre o 

valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, os 

quais deverão ser corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada 

prestação e com juros de mora a partir da citação.b)DECLARAR abusiva e 

ilegal a cobrança da taxa de construção no período de mora da 

const ru tora  [06/12 /2012 a té  23 /05 /2013] ,  CONDENANDO, 

consequentemente, a requerida a restituí-los ao autor, com correção 

monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. O 

quantum debeatur deverá ser individualizado em liquidação de sentença. 

Tendo havido sucumbência recíproca entre o autor e a requerida Goldfarb 

PDG3 Incorporadora Ltda, CONDENO cada parte ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das despesas processuais e, no que tange aos 

honorários advocatícios, fixo-os em 15% sobre o valor da condenação 

para o advogado de cada parte. Entretanto, SUSPENSO a exigibilidade em 

relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.Sem prejuízo 

das deliberações supra, proceda-se a inclusão do patrono da Requerida 

(Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda), Dr. Fábio Rivelli – OAB/MT 19.023-A 

na capa dos autos e no sistema Apolo, consoante requerimento de fl. 

347.Proceda com a ratificação dos autos excluindo do polo passivo a 

requerida GINCO Empreendimentos Imobiliários Ltda.Registrada nesta data 

no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

prioritariamente, uma vez que se trata de processo da META 

2/2017-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 816139 Nr: 22589-26.2013.811.0041

 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: BRENO MARCIUS SILVA VELLOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para:a)CONDENAR a requerida Gold Delos 

Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda ao pagamento de indenização a 

título de lucros cessantes ao requerente, no percentual de 0,5% sobre o 

valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, os 

quais deverão ser corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada 

prestação e com juros de mora a partir da citação.b)DECLARAR abusiva e 

ilegal a cobrança da taxa de construção no período de mora da 

const ru tora  [06/12 /2012 a té  23 /05 /2013] ,  CONDENANDO, 

consequentemente, a requerida a restituí-los ao autor, com correção 

monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. O 

quantum debeatur deverá ser individualizado em liquidação de sentença. 

Diante do exposto, condeno à requerida Gold Delos ao pagamento de 2/3 

das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 2/3 dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. Condeno o requerente ao pagamento 

de 1/3 dos das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de 1/3 dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na proporção 

acima indicada (15% sobre o valor da condenação). Entretanto, 

SUSPENSO a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária 

da justiça gratuita.Sem prejuízo das deliberações supra, proceda-se a 

inclusão do patrono da Requerida (Gold Delos Empreendimentos 

Imobiliários Spe Ltda), Dr. Fábio Rivelli – OAB/MT 19.023-A na capa dos 

autos e no sistema Apolo, consoante requerimento de fl. 211.Proceda com 

a ratificação dos autos excluindo do polo passivo a requerida GINCO 

Empreendimentos Imobiliários Ltda.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se prioritariamente, uma vez 

que se trata de processo da META 2/2017-CNJ.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 285053 Nr: 7668-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES VILELA, NILO RODRIGUES 

VILELA, ANDRÉA RODRGUES CARNEIRO VILELA, MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT, 

MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - OAB:17640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:89199/MG, FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 

8609, LAMARTINE MACIEL DE GODOY - OAB:12245, NORMA SUELI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 528/529, vez que tal incumbêmcia cabe aos 

exequentes.

Ademais disso, não restou comprovado que o pedido de desarquivamento 

restou indeferido.

 No mais, considerando o lapso temporal transcorrido desde a 

apresentação dos cálculos de fls. 520/521 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 ).

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, 14 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 250387 Nr: 17372-46.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL, RAIMAR ABILIO 

BOTTEGA, JEAN LUIS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CORATTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, 

CAMILA DANIELLA PACHECO - OAB:11022/MT, CARLOS ALBERTO 

TAKASE - OAB:11640, CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291-A/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT, ÍRIA MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7.097/MT, 

ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO - OAB:7954/MT, Jean Luis 

Teixeira - OAB:4.737/MT, MARCELO MARTINS DE ALMEIDA SILVA - 

OAB:246.170/SP, MARIELE DE LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, NILSON ELY TRAJANO 

DE OLIVEIRA - OAB:11610-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT, Renata 
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Pereira Pimentel - OAB:10.504/MT, RODRIGO OTÁVIO GOMES C. 

FERREIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 7.873, SÉRGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180/MT, Targus Rigon Weska - OAB:7.530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifiquei que, de fato, o valor de R$ 123,80 (cento 

e vinte e três reais e oitenta centavos), bloqueado por ocasião da ordem 

judicial de protocolo nº 20150001966102 (fls. 157/158), não restou 

desbloqueado à época, razão pela qual DEFIRO o pedido de fl. 184 e, por 

conseguinte, neste ato, procedo com o desbloqueio do referido valor.

No mais, considerando que a parte exequente não impulsou o feito, 

deixando de indicar bens passíveis de penhora, SUSPENDA-SE a presente 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

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, 16 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 405070 Nr: 36889-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIRA JACINTA DA SILVA GOIS, DINAMAR 

PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, 

JULIANA FILARETO - OAB:297.619/SP, MARÍLIA CANTO GUSSO - 

OAB:246.766, VANIA WONGTSCHOWSKI KLEIMAN - OAB:183.503 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reginaldo do Prado Goes - 

OAB:24562/O-MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Crédito Universitário Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios em desfavor de Jacira Jacinta da 

Silva Gois e de Dinamar Pereira da Rocha.

Diante do pedido formulado pela parte exequente à fl. 177, ratificado à fl. 

179, nos termos do artigo 775, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte exequente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do citado 

Diploma Processual.

Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Por fim, INDEFIRO o pedido de fls. 180, tendo em vista que o valor 

bloqueado às fls. 166 foi oportunamente transferido para a Conta Única e, 

após, efetivamente levantado pela parte credora mediante o alvará 

eletrônico de fl. 170.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá-MT, 09 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 405070 Nr: 36889-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIRA JACINTA DA SILVA GOIS, DINAMAR 

PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, 

JULIANA FILARETO - OAB:297.619/SP, MARÍLIA CANTO GUSSO - 

OAB:246.766, VANIA WONGTSCHOWSKI KLEIMAN - OAB:183.503 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reginaldo do Prado Goes - 

OAB:24562/O-MT

 Visto etc.

Neste ato transferi o valor de R$ 1.304,99 (mil e trezentos e quatro reais e 

noventa e nove centavos), bloqueados pelo sistema Bacenjud para a 

Conta Única.

Oficie-se à Conta Única para vincular o valor e após voltem-me conclusos 

para expedir alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 11321 Nr: 10067-21.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR ANTONIO SGUAREZI, NILSA APARECIDA 

SGUAREZZI, ABEL SGUAREZI, ÁLVARO DA CUNHA NETO, PRISCILLA 

CARVALHO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO SOTSU OKUBARA, VERA SILVA 

MORENO LOPES OKUBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO DA CUNHA NETO - 

OAB:12069/MT, PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - OAB:253.719-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ABRÃO DE ARRUDA - 

OAB:4.010-B

 Intimo a parte exequente para se manifestar sobre o requerimento dos 

executados às fls. 297.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 871254 Nr: 10478-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR WAGNER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS 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

 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, 14 de Agosto de 2018.BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1145581 Nr: 29918-84.2016.811.0041

 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: EDSON RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 
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SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANNO - OAB:8506A

 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, 14 de Agosto de 2018.BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106481 Nr: 13171-59.2016.811.0041

 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: MARCOS SIQUEIRA RODRIGUES

 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:8.194-A/MT

 Vistos.

Notifique-se o perito para que esclareça os pontos controvertidos 

arguidos pela requerida, em face do laudo pericial de fls. 33/v.

 Após, intime-se as partes por meio de seu advogado constituído nos 

autos, via Diário da Justiça, para manifestar sobre os esclarecimentos do 

perito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 856585 Nr: 58879-40.2013.811.0041

 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: HIGOR FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA 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, também, que muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para dar prosseguimento ao feito, (fl. 132), a parte autora 

manifestou que não houve intimação pessoal do autor, para a realização 

da prova pericial, razão pela qual pugnou a designação de nova data e 

intimação pessoal do autor (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, 14 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1013637 Nr: 29128-37.2015.811.0041

 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: MARCIO BENATTO BARROS

 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

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que já foi levantada a quantia de R$ 

3.867,39 (três mil, oitocentos sessenta e sete reais e trinta e nove 

centavos), conforme extrato constante à fl. 81/v.

Tendo em vista a manifestação da parte autora em concordância do valor 

recebido, determino e arquivamento dos presentes autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1021682 Nr: 32778-92.2015.811.0041

 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: DENIVALDO DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 136).

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, 14 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172873 Nr: 41243-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LESA, CARLOS EDUARDO DE AVELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que o 
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autor Lucas Eduardo Sôda Avela atingiu a sua maioridade Civil.

Assim sendo, Intime-se a parte autora, pelo Diário da Justiça, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua representação processual.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1051757 Nr: 47304-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FANTI PEREIRA JUNIOR

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 138).

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, 14 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735782 Nr: 32170-36.2011.811.0041

 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: ROSALVO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte 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 (09.10.2010), 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.: 821109 Nr: 27326-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ED. SKY LOFT, FILINTO 

MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12.590/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/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, 15 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 782272 Nr: 35906-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNY ANDERSON NASCIMENTO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

 Tendo em vista a juntada do comprovante de depósito e considerando 

que a parte requerida cumpriu voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, informando acerca da 

existência de eventual saldo remanescente, sob pena de, no seu silêncio, 

entender-se que a obrigação restou integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1067367 Nr: 54231-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE SOUZA

 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: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT
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 Vistos.

Considerando que o valor voluntariamente depositado se trata de valor 

incontroverso, assim como que o patrono da parte exequente possui 

poderes especiais para receber e dar quitação (fls. 66/67), DEFIRO o 

pedido de levantamento de valores, pelo que determino seja expedido o 

competente alvará eletrônico.

No mais, tendo em vista a existência de saldo remanescente, INTIME-SE a 

parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 928987 Nr: 48723-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA OZOBIM RIKBAKTATSA

 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: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista a juntada do comprovante de depósito e considerando 

que a parte requerida cumpriu voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, informando acerca da 

existência de eventual saldo remanescente, sob pena de, no seu silêncio, 

entender-se que a obrigação restou integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 887981 Nr: 21886-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFBDS, LUCILAINE FERREIRA BRANDÃO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Malu 

Francisca Brandão dos Santos em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerente regularizou sua representação 

processual (fls. 83/84) e diante dos valores vinculados a conta única do 

Tribunal de Justiça juntamente com a autorização de pagamento em conta 

de terceiro (fl. 85).

 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 

indicada por seu procurador, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 15 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 741635 Nr: 38469-29.2011.811.0041

 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: JOÃO ADARC PEREIRA

 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, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por João 

Adarc Pereira 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. 154/159), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 167).

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 705683 Nr: 169-95.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE MEIOAMBIENTE 

- SINTEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740, MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:11.795/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Rescisão 

Contratual C/C Indenização por Dano Moral ajuizado por Sindicato dos 

Trabalhadores do Meio Ambiente - SINTEMA em desfavor de Vivo - 

Telemat Celular 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 o pagamento do saldo remanescente comprovado pela 

contadoria judicial, a parte requerida comunicou o pagamento (fls. 

621/622), com a concordância da patrona da parte autora acerca dos 
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valores (fl.623).

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 227556 Nr: 34733-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARIA & OPOLSKI LTDA ME, JAMIL DE SOUZA 

FARIA, JANAÍNA OPOLSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT, ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA SILVA - OAB:4907-B, 

DOMINGOS SAVIO FIGUEIREDO DE ARRUDA - OAB:9423 MT, Fernando 

Fantinatti de Brito - OAB:7980, RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.807

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por PNEULÂNDIA COMERCIAL 

LTDA em desfavor de FARIA & OPOLSKI LTDA - ME.

Tendo em vista a expedição do alvará (fl.220) e a manifestação do 

exequente diante do adimplemento da obrigação pelo pagamento (fl. 221), 

a extinção da presente execução é medida que se impõe.

É o breve relatório.

DECIDO.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 849546 Nr: 52753-71.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:187522, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral ajuizado por Érika 

Miranda da Silva em desfavor de Banco IBI 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. 105/107), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 108).

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085881 Nr: 4235-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 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:12.333

 Vistos.

Considerando que o valor voluntariamente depositado se trata de valor 

incontroverso, assim como que o patrono da parte exequente possui 

poderes especiais para receber e dar quitação (fls. 140/141), DEFIRO o 

pedido de levantamento de valores, pelo que determino seja expedido o 

competente alvará eletrônico.

No mais, tendo em vista a existência de saldo remanescente, INTIME-SE a 

parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1033268 Nr: 38251-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRST E KIRST LTDA, CLEOMAR LUIS DE LIMA, 

SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - OAB:84.367/RJ, 

VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que foram esgotadas as tentativas de 

buscas para localização da parte requerida, razão pela qual a citação ficta 

mostra-se cabível.

Assim sendo, tendo em vista que já foram realizadas buscas nos sistemas 

disponíveis, DEFIRO o pedido de fl. 204 pelo que determino a citação por 

edital do requerido CLEOMAR LUIS DE LIMA, o que faço com fulcro no art. 

256, inciso II, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do supracitado 

Diploma Processual, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, 

certificando-se nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo à revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu.

Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta Defensoria 

Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, a quem os autos deverão ser remetidos para os 

fins de mister.

Apresentada contestação pelo curador especial, INTIME-SE a parte autora 

para impugnar e requer o que entender cabível.

 Às providências.
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Cuiabá, 13 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922587 Nr: 44976-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON PINHEIRO DE OLIVEIRA

 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:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual.Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código.Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos.Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC).Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 377412 Nr: 13490-71.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DOS PASSOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT, PATRICIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:10230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Vistos.

REVOGO o despacho de fl. 291.

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, também, que muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para dar prosseguimento ao feito, (fl. 289), manifestou que 

não foi possível localizar a parte autora, razão pela qual pugnou a 

suspensão dos autos (fl. 290).

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 901089 Nr: 30654-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DE ARRUDA

 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.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido tentada a intimação da 

parte autora por carta, para dar prosseguimento ao feito (fl. 152), esta, 

restou infrutífera, retornando pelo motivo “Desconhecido” (fl. 154).

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. 156), a parte autora manifestou que não obteve êxito em localizar a 

autora, razão pela qual, pugnou novamente pela desistência da presente 

ação (fl. 156).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 919757 Nr: 43299-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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 manifestar acerca do não comparecimento a 

pericia agendada (fl. 100), esta, restou infrutífera, retornando pelo motivo 

“Mudou-se” (fl. 102).

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. 104), a parte autora se manteve inerte (fl. 105)

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, 
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julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 913105 Nr: 38930-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido tentada a intimação da 

parte autora por carta, para manifestar acerca do não comparecimento a 

pericia agendada (fl. 78), esta, restou infrutífera, retornando pelo motivo 

“Mudou-se” (fl. 80).

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. 81), a parte autora se manteve inerte (fl. 82)

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 727574 Nr: 23459-42.2011.811.0041

 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: ALEXANDRINO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 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:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670

 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. 162), esta, restou infrutífera (fl. 165).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 839333 Nr: 43864-31.2013.811.0041

 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: JOSE CARLOS FRAMZIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

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 dar prosseguimento ao feito (fl. 124), esta, 

restou infrutífera, retornando pelo motivo “Não existe o Numero” (fl. 125).

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 391299 Nr: 26595-18.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTR - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 Vistos.

Retifico despacho de fl. 254, para que faça constar a intimação para parte 

requerida.

Com isso, INTIME-SE a parte requerida para cumprir as derradeiras 

determinações.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083667 Nr: 3287-06.2016.811.0041

 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: MARIA LENILDA ANORIO BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Maria 

Lenilda Anorio Bastos em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 
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condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 141/147), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 149).

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013861-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BOTELHO BERNARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY L M GHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013861-03.2018.8.11.0041 AUTOR: VIVIANE 

BOTELHO BERNARDES RÉU: SHEBLY L M GHO - ME AT Vistos. Cuida-se 

de Ação Indenizatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Viviane Botelho Bernardes em desfavor de Shebly L M GHO-ME, todos 

devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente que, aos 

15.09.2017, firmou com a requerida contrato de locação comercial, tendo 

como objeto um container no empreendimento Bonanza Food Park. Aduz 

que no ato da assinatura efetuou o pagamento da quantia de R$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil reais) a título de ponto comercial. Menciona que de 

acordo com o instrumento contratual a entrega do container seria na data 

de 11.10.2017, podendo, excepcionalmente, ser entregue até 11.11.2017. 

Assevera que além de não entregar o container na data aprazada, uma 

vez que a entrega ocorreu apenas em 05.12.2017, a requerida entregou o 

local com diversas irregularidades administrativas, estruturais e 

arquitetônicas. Sustenta, ainda, que não há regimento interno e 

convenção, conforme previsto no contrato. Por essa razão, requer, em 

sede de tutela de urgência a) o depósito em Juízo dos alugueis no valor de 

R$ 2.500,00 (dos mil e quinhentos reais) mensais, até atingir o valor dos 

danos morais pleiteados na quantia e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais); b) que o requerido se abstenha de efetuar cobranças de taxa de 

condomínio, bem como de incluir o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, e por fim c) a penhora sobres os containers 

existentes no Bonanza Food Park. A comprovação da hipossuficiência 

financeira restou atendida no Id nº 13765690. Aditamento da inicial 

realizado no Id nº 14263325. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Ab initio, 

recebo o aditamento da inicial. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“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.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência não comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, entendo que a parte autora deixou de trazer aos autos 

elementos contundes capazes de assegurar a probabilidade do seu 

direito. Isso porque, em pese arguir que a taxa condominial está sendo 

cobrada de maneira diversa ao previsto no instrumento contratual, uma 

vez que não houve a elaboração da convenção e do regimento interno, 

entendo que a desoneração da parte autora quanto ao pagamento da taxa 

acarretará, consequentemente, na oneração dos demais locatários. 

Outrossim, nos termos do art. 1.315 do Código Civil, o condômino é 

obrigado, na proporção da sua parte, a concorrer pelas despesas de 

conservação ou divisão da coisa. Destarte, considerando que pelos 

documentos constante nos autos não restou evidenciado, nesta fase, os 

valores pagos pela parte autora, tampouco quais os valores que o 

requerido supostamente deixou de pagar, entendo que o pedido não 

comporta guarida. Ademais, não restou evidenciado, nesta quadra, que a 

não elaboração da convenção e do regimento interno se deu por culpa 

exclusiva do requerido. No tocante ao depósito em Juízo dos valores dos 

alugueis até o limite da indenização por dano moral, entendo que o pedido 

não comporta acolhimento. Isso porque, analisando o pedido nota-se que a 

pretensão da autora se amolda a consignação em pagamento. Contudo, 

além do pedido não se encaixar nas hipóteses da consignação previstas 

no art. 335 do Código Civil, a parte autora visa com o depósito resguardar 

pagamento de futura condenação decorrente de um suposto êxito da 

demanda. Do mesmo modo, incabível o pedido de penhora dos containers. 

É cediço que a penhora, medida constritiva, é cabível apenas em processo 

de execução ou cumprimento de sentença, não sendo, portanto, cabível 

em processo de conhecimento. Ademais, ainda que a parte autora 

realizasse o pedido de penhora como tutela cautelar, seja antecedente ou 

antecipada, seria necessário demonstra o pressuposto do perigo de dano. 

In casu, os elementos trazidos pela parte autora não são suficientes para 

comprovar o estado de insolvência da parte ré capaz de ensejar a adoção 

de uma medida constritiva. Assim sendo, uma vez ausentes, ao menos 

neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos legais 

necessários, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pelos documentos constante no 13765695 e 13765705, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo 

de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Agosto de 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023562-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENINE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

JUCILENE MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO OAB - MT8151/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023562-85.2018.8.11.0041 AUTOR: JUCILENE MARIA 

DOS SANTOS SILVA, ELENINE FERREIRA DA SILVA RÉU: ITAU SEGUROS 

S/A, SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME AT Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por 

Elenine Ferreira da Silva e Jucilene Maria dos Santos Silva em face de Itaú 

Seguros e Transportadora São Cristovão Transportes Ltda -ME, todos 

devidamente qualificados nos autos. Os requerentes são pais de Geovane 

Ferreira da Silva falecido em 27.02.2017. Aduzem que o falecido era 

funcionário da segunda requerida, na função de motoboy, e sofreu um 

acidente automobilístico quando trabalhava que culminou em sua morte. 
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Mencionam que a segunda requerida possui uma apólice de seguros de 

vida empresarial firmada com a primeira requerida para os funcionários 

que exercem a função de entregadores de encomendas. Sustentam que, 

apesar de cumprida as intensas burocracias, a segunda requerida não 

conseguiu viabilizar o pagamento da indenização do seguro de vida 

contratado, razão pela recomendou aos requerentes a contratação de um 

advogado para tentar receber dos valores. Alegam que ao buscar 

informações junto à seguradora, recebeu a informação de que o processo 

estaria cancelado sendo necessário o envio de toda documentação 

novamente. Dizem que, apesar de instada, a primeira requerida não 

informou os motivos do cancelamento. Por essas razões, requer, em sede 

de tutela de evidência, que a seguradora, primeira requerida, adote as 

medidas necessárias para o pagamento da indenização por morte nos 

termos contratados pela segunda requerida. É a síntese. DECIDO. A tutela 

de evidência está prevista no art. 311 do Código de Processo Civil, o qual 

regulamenta que sua concessão pode se dar independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, desde que a situação fática se enquadre numa das hipóteses 

disciplinadas nos incisos I a IV, que assim dispõem: “I - ficar caracterizado 

o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da 

parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. In 

casu, infere-se das alegações da parte autora que o pleito de tutela de 

evidencia se fundamenta no inciso II do mencionado art. 311, ou seja, 

quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante. Considerando que na hipótese não há 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de evidência. Considerando inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023425-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - SP138065 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023425-06.2018.8.11.0041 AUTOR: EDUARDO 

GARCIA PEREIRA DA SILVA RÉU: CGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA AT Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação 

por Danos Morais e Devolução de Quantia Paga, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Eduardo Garcia Pereira da Silva em face de CGC 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, todos qualificados nos autos. Alega o 

requerente que firmou com a requerida instrumento particular de promessa 

de compra e venda, aos 12.12.2015, tendo como objeto o lote 164, quadra 

07, com área total de 274,1500 m², no loteamento Jardim Amélia, nesta 

urbe. Aduz que ficou pactuado que o valor do imóvel era de R$ 90.360,00 

(noventa mil trezentos e sessenta reais), que seria pago com um sinal de 

R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), mais 180 (cento e oitenta) parcelas de 

R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais) corrigidas nos termos do 

contrato. Menciona que já havia pago o valor do sinal, bem como de 18 

(dezoito) parcelas. Todavia, em razão dos aumentos anuais excessivos 

das parcelas, somado à crise financeira, comunicou a requerida acerca 

do desinteresse no prosseguimento do negócio. Diz que foi surpreendido 

com a comunicação da requerida de que não seria devolvido qualquer 

valor, uma vez que em razão da cobrança de diversas penalidades para 

formalização do distrato, que consumiram praticamente todo o valor pago, 

nada lhe seria devolvido. Diz, por fim, que não usufruiu do imóvel em 

momento algum. Por essa razão, pugna, em sede de liminar: a) pela 

declaração da rescisão do contrato; b) para que a requerida não efetue 

qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial; e por fim c) para que 

não haja inserção dos seus dados no cadastro restritivo de crédito 

relativo ao contrato discutido nos autos. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Pois bem. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “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.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

parcial deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, 

constata-se a presença da probabilidade do direito da parte autora, a qual 

trouxe ao feito documentos que evidenciam a verossimilhança de suas 

alegações, tais como o contrato de compromisso de compra e venda, 

boletos com os comprovantes de pagamento das parcelas pagas e o email 

comunicando o interesse na rescisão contratual (Id nº 14461779, pág.2, 

14461890, pág.2 a 10 e Id nº 14461574). Ademais, ressai dos autos que, 

em virtude do aumento excessivo das parcelas, somado a crise 

financeira, a parte autora não terá condições financeiras de dar 

continuidade ao compromisso firmado, razão pela qual almeja a resolução 

do contrato. É que cediço que os tribunais superiores entendem ser 

possível a suspensão da exigibilidade do contrato, quando se busca a 

resolução contratual em Juízo em razão de dificuldades financeiras. À 

propósito colaciono o seguinte julgado, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.CPC/15.AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS C/C DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. Empreendimento imobiliário. Resilição unilateral do 

contrato (desistência) de compra e venda de imóvel em razão de 

dificuldades financeiras. Possibilidade. Entendimento do STJ. Tutela de 

urgência deferida para suspender as cobranças das parcelas vincendas 

visto que o objeto da pretensão judicial visa a rescisão contratual. Acerto 

da decisão. Decisão recorrida que deferiu o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, determinando que a ré cesse as cobranças das parcelas 

e encargos dos imóveis, a partir de dezembro de 2016, sob pena de multa 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por cada cobrança em 

desacordo com a decisão. Recurso das rés. Promessa de compra e 

venda de imóvel. Agravado que manifestou expressamente seu interesse 

na resolução do negócio jurídico firmado, não havendo mais razão para 

que continue pagando as prestações. Quanto à irretratabilidade e 

irrevogabilidade do contrato de compra e venda de imóvel, tem-se que a 

resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores, operando-se 

por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse 

em dar continuidade ao vínculo contratual quando este se tornar 

economicamente inviável. Dentro de tal contexto, tem-se que a cláusula 

contratual que estabelece a irretratabilidade e irrevogabilidade no contrato 

de adesão celebrado entre as partes aparenta abusividade, razão pela 
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qual convém afastar a sua aplicação em sede de cognição sumária diante 

da necessidade da tutela de urgência. Ausência de óbice para 

acolhimento, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, do pedido de 

suspensão dos pagamentos vincendos relacionados à promessa de 

compra e venda, devendo a parte ré se abster de lançar o nome do 

agravado nos cadastros restritivos de crédito. Presentes os requisitos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, 

probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano. Ressalte-se que 

a decisão impugnada não é capaz de gerar prejuízos ao agravado, pois a 

medida não possui caráter irreversível, sendo possível a cobrança 

posterior de eventual dívida apurada. Manutenção da decisão agravada. 

Incidência do verbete de Súmula nº 59 deste TJRJ. Desprovimento do 

recurso.” (TJRJ; AI 0032853-67.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima 

Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; 

Julg. 13/07/2017; DORJ 14/07/2017; Pág. 582 Destarte, tendo o autor 

manifestado expressamente o interesse na resolução contratual, não há 

razão para que continue arcando com as despesas relativas ao imóvel até 

o deslinde da causa. Deste modo, entendo evidenciada a probabilidade do 

direito. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo 

de dano, tendo em vista que, caso não seja concedida a tutela de 

urgência, a parte autora terá que continuar comprometendo sua renda 

com o pagamento das taxas de um bem que não mais deseja, o que lhe 

gera insegurança e impõe elevado ônus. Apesar de ser suficiente a 

presença do perigo de dano para preenchimento do segundo requisito, na 

hipótese ora sub judice, faz-se presente também o risco ao resultado útil 

do processo, na medida em que, se a tutela provisória não for concedida 

agora por este juízo, há sério e concreto risco da requerida incluir o nome 

do requerente no cadastro restritivo de crédito. Por fim, o § 2º do 

supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que 

também restou atendido na presente hipótese, haja vista que, caso o 

pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a retomada da cobrança 

das eventuais taxas que forem consideradas regularmente devidas. Por 

outro lado, apesar de entender ser possível a suspensão da exigibilidade 

do contrato, entendo que nessa seara inaugural não é possível a 

declaração da rescisão do contrato, uma vez que tal pedido é objeto do 

mérito. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida SE ABSTENHA de realizar qualquer 

tipo de cobranças judicial e extrajudicial relativa ao contrato discutido nos 

autos, bem como de inserir os dados da parte autora no cadastro restritivo 

de crédito, até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de 

descumprimento da desta decisão, FIXO multa por descumprimento no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de eventual aplicação de 

multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, 

do citado Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 

do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de Agosto de 2018. BRUNO D' OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013993-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013993-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

ALBERTO DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO 

PADRONIZADO AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Carlos Alberto dos Santos em desfavor de Fundo 

de Investimentos em direito Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema III- 

Não Padronizada – Ipanema III, ambos qualificados nos autos. Alega o 

requerente que em março do corrente ano foi surpreendido com a 

inscrição do seu nome no cadastro restritivo de crédito por apontamento 

realizado pela requerida. Aduz que desconhece tal débito, uma vez que 

nunca firmou contrato com a empresa requerida. Menciona que no ano de 

2015 ajuizou diversas demandas, uma vez que seus dados foram 

negativados por diversas empresas. Com o escopo de suspender os 

apontamentos que sustenta ser indevidos, requer, em sede de tutela de 

urgência, que a requerida retire a negativação efetuada no cadastro 

restritivo de crédito. Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “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.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

13457474), o que dá suporte à alegação da parte autora. Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, caso a negativação persista, a parte requerente sofrerá 

prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a posterior e regular inclusão dos dados da 

requerente nos órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 

297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com a exclusão do nome do 

requerente dos cadastros restritivos de crédito, no que se refere 

especificamente aos fatos discutidos nestes autos. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 
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(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 10 de Agosto de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024204-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024204-58.2018.8.11.0041 AUTOR: ANDERSON 

SOUZA FERREIRA RÉU: BANCO BRADESCO S.A., CONCREMAX 

CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Anderson Souza Ferreira 

em desfavor de Banco Bradesco S/A e Concremax- Concreto Engenharia 

e Saneamento Ltda, todos qualificados nos autos. Alega o requerente que 

firmou contrato de compra e venda com a segunda requerida, em 

20.07.2015, tendo como objeto um imóvel ajustado no valor de R$ 

62.000,00 (sessenta e dois mil reais). Menciona que já havia pago o valor 

de R$ 3.642,34 (três mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e 

quatro centavos). Todavia, em razão de problemas financeiros solicitou, 

em junho de 2017, o distrato. Sustenta que, por ocasião da rescisão 

contratual, a segunda requerida se comprometeu a devolver a quantia de 

R$ 1.456,93 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três 

centavos). Assevera que, no mês de junho do corrente ano, foi 

surpreendido com a inserção dos seus dados no cadastro restritivo de 

crédito em virtude de protestos apontados pela segunda requerida no 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá. Diz que os protestos são indevidos, uma vez 

que houve a rescisão do contrato. Por essa razão, requer, em sede de 

tutela de urgência que a requerida providencie a retirada dos protestos 

realizados no 4º Serviço Notarial de Cuiabá. Em síntese, eis o relatório. 

Decido. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “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.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela segunda requerida (Id 

nº 11902429), bem como as certidões positivas de protesto (Id nº 

14537127), o que dá suporte à alegação da parte autora. Há nos autos o 

termo de rescisão contratual datado de 26.06.2017 (Id nº 14537116). 

Registro, ainda, que, em que pese haver dois títulos vencidos antes da 

data da rescisão contratual (16.06.2017), ressai do termo de distrato que 

a requerida devolveria ao autor o valor de R$ 1.456,93 (mil quatrocentos e 

cinquenta e seis reais noventa e três centavos). Destarte, considerando o 

fato de haver valores a serem ressarcidos, os respectivos títulos 

vencidos antes do distrato encontram-se adimplidos, uma vez que caso 

assim não fosse, não haveria valores a serem ressarcidos. Portanto, 

entendo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, caso a negativação persista, a parte requerente sofrerá 

prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a posterior e regular inclusão dos dados da 

requerente nos órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 

297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que as 

requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com a retirada dos 

protestos realizados em nome da parte autora no 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá, no tocante ao débito discutido nos autos. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração constante no Id nº 14537086, pág.2, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 

do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 10 de Agosto de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025676-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT0014943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025676-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EMERSON 

FERNANDES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Emerson Fernandes dos 

Santos em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, ambos qualificados no autos. Alega o autor que é cliente da 

requerida, através da unidade consumidora nº 6/2014160-2, instalada no 

imóvel de sua propriedade situado na Avenida Integração, nº 06, Bairro 

Coxipó da Ponte, nesta urbe. Menciona que não reside no imóvel. Todavia 

há 05 (cinco) meses a casa foi alugada. Sustenta que no mês de março 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 144 de 590



do corrente ano, foi surpreendido com a chegada de uma 

correspondência da requerida efetuando a cobrança de R$ 1.067,27 (mil e 

sessenta e sete reais e vinte e sete centavos). Aduz que de acordo com 

a requerida a cobrança é em decorrência de faturamento a menor no 

período de junho de 2017 a fevereiro de 2018. Diz que entrou em contato 

com a requerida para impugnar os valores, todavia nenhuma providência 

foi tomada. Assevera que, no dia 10.08.2018, houve a suspensão do 

fornecimento de energia. Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

urgência o restabelecimento do fornecimento de energia. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “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.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a cobrança de fatura com vencimento em 

30.04.2018 no valor de R$ 1.067,27 (mil e sessenta e sete reais e vinte e 

sete centavos) conforme se afere no Id nº 14688695. Ademais, consta 

nos autos a carta enviada pela requerida informando que o valor da fatura 

supracitada é em decorrência de inspeção realizada na unidade 

consumidora, em 15.02.2018, na qual restou constatada anormalidade que 

provocou faturamento a menor (Id nº 14688702). Ressai da referida carta, 

ainda, que os meses de recuperação de consumo a serem cobrados 

abrangem o período de 06/2017 a 02/2018. Desse modo, observa-se que 

se trata de cobrança relativa a débitos pretéritos. Ocorre que, consoante 

entendimento consolidado na jurisprudência, incabível a suspensão do 

fornecimento de energia por débitos pretéritos. Nesse sentido, colaciono 

ementa do Egrégio Tribunal de Justiça Mato Grossense: “APELAÇÃO — 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016).Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte.”(Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). Portanto, entendo presente a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, em razão do fato de que, caso 

a suspensão do serviço persista, a parte requerente estará sendo privada 

indevidamente da prestação de um serviço público essencial. Por fim, o § 

3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior 

suspensão regular do serviço. Posto isso, com base no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que a requerida RESTABELEÇA, no 

prazo de 24 (vinte e quatro horas), o fornecimento de energia da unidade 

consumidora nº 6/2014160-2, sem prejuízo de posterior suspensão em 

razão de fatura não objeto dos autos. Para o caso de descumprimento 

desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos 

termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. 

Considerando os documentos acostados no Id. nº14688686, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo 

de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, III, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se e cumpra-se, em regime de plantão. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá - MT, 14 de Agosto de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024969-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONOR GERMANO DE O BRITO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024969-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: LEONOR GERMANO DE O BRITO - ME AT Vistos. 

Cuida-se de Ação Cautelar de Apresentação de Documentos, com pedido 

de tutela cautelar antecedente, ajuizada por Associação de Assistência 

aos Servidores Públicos de Mato Grosso em desfavor de Escritório de 

Contabilidade Controller- Leonor Germano de O Brito-ME, todos 

devidamente qualificados nos autos. Alega o requerente que contratou os 

serviços da requerida na área contábil. Menciona que a requerida não vem 

cumprindo com o pactuado, uma vez que deixou de entregar o balanço 

contábil do ano de 2017 que deveria ter sido entregue em abril do corrente 

ano. Aduz que se faz necessária a apresentação do supracitado 

documento, uma vez que no dia 17.08.2018 haverá reunião da Assembleia 

Geral Ordinária para prestação das contas. Sustenta que a requerida se 

nega a entregar os documentos, em razão de afirmar que se trata da 

prestação de um serviço extraordinário objeto de cobrança 

extracontratual. Diz, por fim, que apesar de notificada, a requerida se 

nega a entregar os documentos, sendo esses indispensáveis para 

obtenção de empréstimos e descontos em instituições bancárias. Por essa 

razão, requer, em sede de tutela cautelar antecedente, que a requerida 

entregue a prestação de contas do exercício de 2017, bem como as 

obrigações acessórias. Intimada para trazer aos autos o contrato de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 145 de 590



prestação de serviço firmado entre as partes (Id nº 14709590), a parte 

autora, além de deixar de juntar aos autos o documento, informou que até 

a presente data a parte requerida não entregou a via assinada do 

instrumento. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “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.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, entendo que, em 

que pese os fatos narrados na exordial, os documentos carreados aos 

autos não fornecem segurança acerca da probabilidade do direito da parte 

autora. Isso porque, apesar de aduzir na inicial que o serviço exigido, qual 

seja, a entrega do balanço contábil de 2017 não havia sido entregue na 

data aprazada, em sede de contranotificação extrajudicial, a requerida 

informou que a demora na entrega do balanço do ano de 2016, bem como 

o de 2017, foi em decorrência do atraso no envio de documentação por 

parte da autora. Nesse ponto registro que, no email constante no Id nº 

14624103, pág.2, a requerida informa que o balanço do ano de 2017 está 

concluído, sendo aguardada a transferência dos valores de pagamento 

dos serviços. Destarte, a informação de que o documento não foi 

entregue carece de verossimilhança, já que de acordo com a requerida a 

documentação está pronta. Ademais, abstrai-se dos emails acostados aos 

autos, que as partes divergem quanto aos serviços de elaboração dos 

balanços anuais, uma vez que a autora sustenta que o serviço está 

previsto no instrumento contratual firmado. A requerida, a seu turno, 

menciona ser serviço extraordinário cobrado a parte. Deste modo, 

considerando a ausência do contrato firmado entre as partes, não há 

como, nesta fase inicial, atestar com certeza a probabilidade do direito da 

parte autora. Outrossim, num juízo de cognição sumária, entendo que a 

pretensão deduzida na inicial se apresenta nebulosa. Isso porque, as 

alegações estão fundadas em informações unilaterais, restando prudente 

o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória. Deste 

modo, estando ausente nos autos elementos aptos a evidenciarem a 

probalidade do direito da parte autora, o indeferimento, por ora, é medida 

que se impõe. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. Tendo em vista que os 

elementos constantes dos autos não são aptos a demonstrar a 

probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela de urgência.”.

(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª 

CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota e Silva). Anoto ainda 

que, caso o acesso às informações fossem urgentes, conforme narrado 

na inicial, poderia a parte autora efetuar o pagamento exigido pelo 

requerido e, posteriormente, pleitear o reembolso em Juízo. Assim sendo, 

uma vez ausente, ao menos neste momento processual, a satisfação de 

todos os requisitos legais, e sendo necessária a formação do contraditório 

e a dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem 

prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a 

comprovação dos pressupostos necessários. Nos termos do artigo 306 

do Código de Processo Civil, CITE-SE o réu para, no prazo de 5 (cinco) 

dias contestar a ação, com a observação de que na não apresentação de 

defesa, os fatos alegados pela autora presumir-se-ão verdadeiros, caso 

em que o juiz decidirá o feito em 5 (cinco), nos termos do artigo 307, do 

CPC. Com a formulação do pedido principal, INTIME-SE a parte requerida, 

na pessoa do seu advogado constituído nos autos ou, se não estiver 

representada em juízo, por correio (CPC, artigos 247 e 248), para 

oferecimento de defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335). 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, VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se- Cuiabá - MT, 16 de Agosto de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031482-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VITOR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031482-47.2017.8.11.0041 AUTOR: ALEX VITOR DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Alex Vitor da Silva em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. A parte autora foi 

devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o fito de acostar 

aos autos o prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil 

(Id nº 10429596). Por meio da petição acostada no movimento Id nº 

14239953, a parte autora apresentou ata notarial de constatação de fato. 

É o breve relato. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora, após a determinação de emenda, apresentou ata notarial de 

constatação de fato, como meio de comprovar a recusa no recebimento 

do requerimento administrativo (Id. nº 14239953). Ocorre que, além do 

referido documento não ser hábil a comprovar a formalização do 

requerimento administrativo, observo que a referida ata notarial foi lavrada 

aos 08.06.2018 e, portanto, em data posterior ao ajuizamento da demanda 

(09.10.2017). Ocorre que, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado 

em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que 

carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte 

que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 

839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal 

Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro 

DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade 

de prévio requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem 

abaixo os julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206 ). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 
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caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, havendo, portanto, necessidade de prévio 

requerimento administrativo. Ademais, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz 

destacar que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de 

acesso ao Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, uma vez que realizar o prévio requerimento administrativo não 

implica na necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme 

reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 

631240. Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte 

autora não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não 

restou caracterizada pretensão resistida para a necessidade de 

intervenção jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, 

não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, 

imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a 

mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 15 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032368-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. M. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032368-46.2017.8.11.0041 AUTOR: 

MAXIMILLIANO MESSIAS DE AMORIM RÉU: KELY MICHELI MORAIS 

CAMPOS CERTIDÃO INTIMAÇÃO da parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de justiça, visando a expedição do 

Mandado de Citação. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018 Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003489-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXEQUENTE)

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 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará. Cuiabá - MT, 16/08/2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003489-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXEQUENTE)

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 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003489-29.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte 

executada comparece aos autos 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011018-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ SOUZA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará. Cuiabá - MT, 16/08/2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011018-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ SOUZA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011018-02.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FLAVIO LUIZ SOUZA DA CONCEICAO EXECUTADO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A parte 

executada comparece aos autos 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

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027002-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DAMACENO LISBOA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027002-26.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DOUGLAS DAMACENO LISBOA DE OLIVEIRA 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 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013371-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOLDOENE ALVES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 
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30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 13247067, pág. 01/05 como prova do requerimento administrativo. Não 

obstante, o documento constante no Id. nº 13247067, pág. 06/07 aponta a 

necessidade de complementação da documentação apresentada, razão 

pela qual o requerimento administrativo apresentado não atende os 

requisitos legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar 

aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), 

qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a atender as 

determinações legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Agosto de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021455-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WESLY EVANGELISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14205028, pág. 07/08, que se trata de comprovante de envio de 

correspondência via correios. Porém, o referido comprovante não 

demonstra quais foram os documentos remetidos, nem se há necessidade 

de complementação da documentação enviada, razão pela qual não 

atende os requisitos legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a atender 

as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022676-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA MOREIRA AIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14359978, pág. 07/08, que se trata de comprovante de envio de 

correspondência via correios. Porém, o referido comprovante não 

demonstra quais foram os documentos remetidos, nem se há necessidade 

de complementação da documentação enviada, razão pela qual não 

atende os requisitos legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a atender 

as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022834-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 
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com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14380607, pág. 07/08, que se trata de comprovante de envio de 

correspondência via correios. Porém, o referido comprovante não 

demonstra quais foram os documentos remetidos, nem se há necessidade 

de complementação da documentação enviada, razão pela qual não 

atende os requisitos legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a atender 

as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023192-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AECIO MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14432106, pág. 07/08, que se trata de comprovante de envio de 

correspondência via correios. Porém, o referido comprovante não 

demonstra quais foram os documentos remetidos, nem se há necessidade 

de complementação da documentação enviada, razão pela qual não 

atende os requisitos legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a atender 

as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022683-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu 

a inicial com requerimento administrativo que não atende as determinações 

legais. Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 

5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em 

vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de 

todos os documentos necessários, assim como que, também por 

expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

deve receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, 

entendo que o requerimento administrativo válido a caracterizar a 

presença do interesse de agir é aquele que relacione todos os 

documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de 

recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento com 

expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de 

haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14360236, pág. 07/08, que se trata de comprovante de envio de 

correspondência via correios. Porém, o referido comprovante não 

demonstra quais foram os documentos remetidos, nem se há necessidade 

de complementação da documentação enviada, razão pela qual não 

atende os requisitos legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a atender 

as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019979-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DOMINGUES GARCIA (AUTOR)

MARIO GASPAR FILHO (AUTOR)

ISMAEL REGHIN FILHO (AUTOR)

LIEGGE MARIA DE OLIVEIRA REGHIN GASPAR (AUTOR)

YONE KAWASSAKI REGHIN (AUTOR)

VIVIANE MARIA REGHIN GARCIA (AUTOR)

JOAO REGHIN NETO (AUTOR)

ADELIA MARIA DE OLIVEIRA REGHIN (AUTOR)

SELUIR PEIXER (AUTOR)

RENATO AZEVEDO (AUTOR)

CIBELLE MARIA REGHIN AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO FREDERICO (RÉU)

TERESINHA FREDERICO (RÉU)

INCORIAL IMOVEIS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019979-92.2018.8.11.0041 AUTOR: LUIZ 

ANTONIO DOMINGUES GARCIA, VIVIANE MARIA REGHIN GARCIA, ADELIA 

MARIA DE OLIVEIRA REGHIN, RENATO AZEVEDO, CIBELLE MARIA 

REGHIN AZEVEDO, MARIO GASPAR FILHO, LIEGGE MARIA DE OLIVEIRA 

REGHIN GASPAR, JOAO REGHIN NETO, SELUIR PEIXER, ISMAEL REGHIN 

FILHO, YONE KAWASSAKI REGHIN RÉU: INCORIAL IMOVEIS LTDA, EGIDIO 

FREDERICO, TERESINHA FREDERICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, 

para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a certidão do oficial de justiça. 

Cuiabá - MT, 16 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014149-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NOBREGA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014149-82.2017.8.11.0041 AUTOR: SERGIO 

NOBREGA DA SILVA RÉU: 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, 16 de agosto de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015125-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORES DE QUADROS & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLY FLORES QUADROS OAB - MT24229/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO ALVES (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015125-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FLORES DE QUADROS & CIA LTDA - ME RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO 

RURAL DO PANTANAL LTDA, JOSE ROBERTO ALVES Vistos etc. A parte 

autora aduz que é uma empresa privada que atua no ramo de locação de 

espaço imóvel (boxes), no segmento de auto armazenagem (self storage). 

Sustenta que em 01/08/2013 celebrou com a requerida Contrato de 

Locação de Espaço nº 332/GUARDAQQUI/2013, pelo qual a requerente 

comprometeu-se a disponibilizar aos requeridos o espaço (box) nº 083, 

pelo valor mensal de R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais). Salienta 

que o a vigência do contrato teve seu início em 01/08/2013, para que os 

requeridos armazenassem seus pertences/objetos, por sua conta e risco. 

Argumenta que os requeridos vinham realizando o pagamento a tempo e 

modo, até que em fevereiro de 2018, não mais efetuaram o pagamento. 

Pugna pela determinação de que os requeridos removam todos os objetos, 

bens, pertences do interior do box nº 083. É o relatório. Decido. Trata-se 

de Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Indenização por Perdas 

e Danos, com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por FLORES DE 

QUADROS E FLORES QUADROS LTDA/ME, em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL LTDA e JOSÉ 

ROBERTO ALVES devidamente qualificados nos autos. Inicialmente insta 

destacar que as ações de despejo, tratadas pela Lei do Inquilinato, 

obedeciam ao rito ordinário, assim como estabelece o artigo 59 da lei 

8.245/1991: “Com as modificações constantes deste Capítulo, as ações de 

despejo terão o rito ordinário”, contudo no Novo CPC, deixou de prever tal 

rito, passando tramitar a presente ação pelo procedimento comum, 

disciplinado no art. 318 e seguintes do NCPC. Não obstante a regra geral 

acima elencada, temos no caso trazido a baila a cumulação de pedidos no 

processo (despejo e cobrança), que em princípio não se sujeitam ao 

mesmo rito processual, portanto, no caso particular, mantém-se seguindo 

o rito especial, previsto na lei de locações, somente subsidiariamente 

sendo aplicável o previsto para o procedimento comum. No que tange ao 

pedido liminar, este tem como requisitos o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. O primeiro deve ser entendido como a plausibilidade do direito 

invocado pelo interessado e o segundo como concernente ao fundado 

receio de que uma parte, antes do julgamento da demanda, cause à outra 

lesão grave e de difícil reparação. O pedido de liminar e de tutela 

antecipada, que antes do Novo CPC possuíam requisitos diferentes, 

tiveram a unificação dos elementos nas linhas gerais da tutela de 

urgência, pela nova lei processual. O art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela de urgência, vejamos: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, a Lei de Locações foi editada em 1991, época em que 

o sistema brasileiro ainda não conhecia de forma generalizada a 

antecipação de tutela. Por isso, naquele momento, considerava-se 

extremo avanço a possibilidade de imediata realização do despejo, initio 

litis, contudo se exigia várias garantias por considerar medida 

excepcional. Parafraseando o professor Luiz Guilherme Marinoni parece 

evidente que as garantias com que se cerca a Lei de Locações para 

permitir a tutela provisória (especialmente a de urgência) não tem mais 

sentido no direito atual. O regime mais simples e amplo, trazido pelo Código 

de Processo Civil, merece ser aplicado também ao regime de despejo, não 

havendo o que justifique a exclusão. Note-se que interesses bem menos 

nobres do que os do proprietário podem ser tutelados, na via ordinária, 

pela antecipação de tutela, não havendo sentido em oferecer-se 

tratamento menos eficiente e adequado à locação. (Novo Curso de 

Processo Civil – vol.3). Sobre o instituto da tutela antecipada, mais 

adequado ao rito processual da presente ação, cumpre salientar que visa 

adiantar os efeitos da sentença, entregando a parte autora a própria 

pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que por meio dela o autor não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Observa-se que, na hipótese dos autos, se apresenta 

adequado o deferimento tutela de urgência formulado pelo autor, no 

sentido da desocupação liminar do imóvel, diante do inadimplemento dos 

aluguéis. Nesse contexto, o inciso III do art. 9º da Lei nº 8.245/91, autoriza 

que o contrato de locação de imóvel urbano seja desfeito em decorrência 

da falta de pagamento do aluguel, transcrevo: “Art. 9º A locação também 

poderá ser desfeita: [...] III - em decorrência da falta de pagamento do 

aluguel e demais encargos”; De igual modo, a Lei Federal nº 8.245/91 com 

as introduções trazidas pela Lei Federal nº 12.112/2009, acrescentou o 

inciso IX, no artigo 59, permitindo a retomada do imóvel, liminarmente, nos 

casos de inadimplemento, senão vejamos: “Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.” Mais adiante, o art. 64 da referida Lei, com 

redação dada pela Lei n. 12.112/2009, dispõe que a decisão que decreta o 

despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos dispensa a 

prestação de caução nas hipóteses das ações fundadas no art. 9º. “Art. 

64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução 

provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses 

nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da 

prestação da caução.” Sobre a matéria a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DESPEJO - TUTELA ANTECIPADA - ARTIGO 273 DO CPC - 

POSSIBILIDADE - FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS - PRESENTE 

HIPÓTESE DO ARTIGO 59, § 1º, III e IX DA LEI 8.245/91 - MULTA DIÁRIA - 

DENTRO DA RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A mora do 

devedor é motivo para rompimento contratual dando ensejo desocupação 

do bem, nos termos do que dispõe o art. 9, inciso III, da Lei Federal nº 

8.245/91. Presentes as hipóteses previstas no artigo 59, § 1º, inciso IX da 

Lei Federal nº 8.245/91 deve ser deferida a liminar de despejo. Deve ser 

mantido o valor da multa diária vez que arbitrada dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT - AI, 157241/2013, 

DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no 

DJE 02/04/2014) destaquei. “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Pleito de desocupação do imóvel 

fundamentado no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. Medida deferida na 
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forma liminar. Possibilidade ante o não pagamento dos aluguéis e a falta de 

garantia. Acervo probatório que se mostra suficiente para a convicção 

necessária. Citação levada a efeito. Mandado omisso quanto a 

advertência estabelecida no art. 285 do CPC que não invalida o ato, porém 

inviabiliza a decretação da revelia. Recurso parcialmente provido.” (TJSP - 

AI: 1839840720118260000 SP 0183984-07.2011.8.26.0000, Relator: Dimas 

Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 27/09/2011, 27ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/09/2011) negritei. Tem-se em uma análise 

sumária, que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se 

configurados. Com efeito, o perigo de dano, torna-se visível com os danos 

advindos do requerido manter a posse do imóvel sem proceder ao 

pagamento da contraprestação devida, como aluguel e consectários 

locatícios o que acarreta ao requerente excessivo gravame e prejuízo, 

além de não estar sendo possível o autor locar o espaço a terceiros, em 

virtude de estar ocupado. Por outro lado, em tese, a probabilidade do 

direito, é evidente, ante a comprovação dos documentos ora 

apresentados, tais como: contrato de locação (ID 13467409), onde é 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como a notificação 

extrajudicial (ID 13467050), onde a autora pugna pela rescisão contratual 

e desocupação do espaço objeto do presente litígio. Sobre a matéria a 

jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO DE POR TEMPO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE DE 

DENÚNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – INADIMPLÊNCIA 

CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO 

Descabida a alegação de cerceamento de defesa, eis que a devolução de 

prazo requerida foi realizada com a devida aplicação do art. 221, do NCPC, 

com a devolução de prazo por tempo igual ao que faltava para sua 

complementação. “Por força do disposto no art. 57 da Lei n. 8.245/1991, 

para que se perfectibilize a denúncia vazia de contrato de locação não 

residencial por tempo indeterminado é imprescindível a prévia notificação 

do inquilino, concedendo-lhe 30 dias para desocupação do imóvel. - 

Presente o comprovante da prévia notificação, é de ser mantida a 

sentença que julgou procedente o pedido na presente na ação de 

despejo” (Apelação Cível Nº 70076820505, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

22/03/2018). Havendo falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 

9º, inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a 

decretação de despejo do locatário. (Ap 135227/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) destaquei. APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLENCIA 

CARACTERIZADA – ARTIGO 373, II, CPC/2015 (ANTIGO 333, II, CPC/1973) 

– INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 9º, III, DA LEI DE 

LOCAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dessa 

forma, havendo falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 9º, 

inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a 

decretação de despejo do locatário, bem como a cobrança dos aluguéis e 

acessórios da locação nos termos do art. 62 e seguintes da referida lei. 

(Ap 32403/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 

24/07/2017)negritei. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. 

Com essas considerações, analisadas as alegações e documentação 

apresentada, DETERMINO que a parte requerida DESOCUPE 

VOLUNTARIAMENTE o Box nº 83, objeto do contrato de locação entre as 

partes, no prazo de 15 dias. Não havendo a desocupação voluntária no 

prazo assinalado, expeça-se o Mandado de Despejo, o qual deve ser 

cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com diligências de 

dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se necessário for, 

cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia 

exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o 

conflito ou a contenda física. Caso haja necessidade de reforço com 

Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se mediante Ofício ao 

Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da 

situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução da 

Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade 

com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça 

e Comando Geral da Polícia Militar. CITE-SE a parte contrária para 

querendo, contestar a ação no prazo legal, consignadas as advertências 

do artigo 344 e 250, II do Código de Processo Civil. Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação, tendo em vista a especialidade do 

rito processual. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014873-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014873-23.2016.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA RÉU: CLARO S.A. Vistos etc. 

Considerando que as partes não foram devidamente citadas para a 

sessão de conciliação, nos termos do atual Código de Processo Civil, 

Redesigno audiência de conciliação para o dia 25/09/2018 às 08h00min , 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, sala 06. No mais, Cumpra-se o decisório retro de ID. 

11423785. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024812-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BIELUCZYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

PATRICIA TEIXEIRA OAB - 019.737.999-01 (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)

 

IMPULSIONAMENTO 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 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo 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 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024812-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BIELUCZYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

PATRICIA TEIXEIRA OAB - 019.737.999-01 (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024812-90.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MAURICIO BIELUCZYK REPRESENTANTE: PATRICIA TEIXEIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031922-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIE GONCALVES RONDON GOMES (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)

 

IMPULSIONAMENTO 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 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo 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 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031922-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIE GONCALVES RONDON GOMES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031922-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

STEFANIE GONCALVES RONDON GOMES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 
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OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033946-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA BARRETO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033946-44.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA ROSA 

BARRETO MACHADO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 
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dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033946-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA BARRETO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO 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 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo 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 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029013-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FRANCISCO DE BRITO (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)

 

IMPULSIONAMENTO 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 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo 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 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029013-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FRANCISCO DE BRITO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029013-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

VALDECIR FRANCISCO DE BRITO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 
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voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028962-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FREDERYCO DE BRITO (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)

 

IMPULSIONAMENTO 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 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo 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 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028962-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FREDERYCO DE BRITO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028962-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCISCO FREDERYCO DE BRITO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015007-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALIME BARBOSA DIAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO 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 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo 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 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 
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Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015007-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALIME BARBOSA DIAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015007-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SALIME BARBOSA DIAZ REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

GILBERTO LOPES BUSSIKI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010538-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IDORIDE CAMARGO (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)

 

IMPULSIONAMENTO 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 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo 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 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010538-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IDORIDE CAMARGO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010538-24.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ IDORIDE 

CAMARGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em correição. Processo em ordem. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 
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Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014226-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JECY SOUSA LEITAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO 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 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo 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 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014226-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JECY SOUSA LEITAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014226-91.2017.8.11.0041 AUTOR: JECY SOUSA 

LEITAO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos em 

correição. Processo em ordem. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 
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MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002756-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO 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 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo 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 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002756-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002756-63.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE 

RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Processo em ordem. O ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 
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reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015643-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN COSTA LIMA (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)

 

IMPULSIONAMENTO 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 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo 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 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015643-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN COSTA LIMA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015643-79.2017.8.11.0041 AUTOR: ELISVAN 

COSTA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em correição. Processo em ordem. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 
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voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 743380 Nr: 40336-57.2011.811.0041

 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: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEGRAUS CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para:a)DECLARAR a inexistência do débito 

com relação a duplicata de n° 1038, no valor de R$ 4.190,00 (quatro mil 

cento e noventa reais), vencimento 08/08/2011, data de emissão: 

15/06/2011, tendo por favorecido DEGRAUS CONFECÇÕES 

LTDA.b)CONDENAR a demandada ao pagamento a título de indenização 

por danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 

juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, 

razoável e proporcional ao dano verificado. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, nos termos do que 

preceitua o §§ 2° e 8°do art. 85 do CPC, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa.TRASLADE-SE cópia da SENTENÇA para 

os autos da MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO código n° 

737396 (em apenso).P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.Cuiabá, 09 de agosto de 2018.Gilberto Lopes BussikiJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 859335 Nr: 1207-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE DA SILVA MELLO, LÚCIO FLÁVIO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLUS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DA ROCHA 

GARRUCHO GOMES - OAB:10388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995, WILDER NORIO OHARA - OAB:8261

 Vistos etc.

Aguarde-se cumprimento de ato do processo em apenso.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 887027 Nr: 21257-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE SIQUEIRA, RAPHAEL NAVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR LOPES - 

OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Em relação ao pedido da exequente para destinação de valores ao Juízo 

da 5ª Vara Cível, considerando a inexistência de ordem emanada por 

aquele juízo nesse sentido, INDEFIRO o pedido, uma vez que não cabe ao 

presente feito análise de pedido cautelar, substituindo a autuação da parte 

em feito próprio.Posto isso, cumpra-se decisório de fls. 431, expedindo 

alvará a parte exequente, mediante transferência para a conta indicada as 

fls. 432, sendo que, ficam resguardados 15% a título de honorários 

sucumbenciais.INTIME-SE o Sr. Dr. Raphael Naves Dias para que 

apresente dados bancários para expedição de alvará.Vincule-se o valor 

depositado a este processo.Com relação a expedição do alvará, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.”Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.Após, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 863377 Nr: 4336-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELLA MARIA SOUZA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS - OAB:8345/MT, TALITA 

OLIVEIRA DE SANTANA - OAB:17719/MT, VANESSA DA SILVA ALVES 

- OAB:19.155 MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 997095 Nr: 22253-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, RR COBRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - 

OAB:13925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Com o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, a parte executada 

comparece aos autos à fl. 100/103 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, Julgo 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.

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 
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respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 831801 Nr: 37436-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA & CALDEIRA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALERIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro 

no artigo 487, I do Código de Processo Civil.REVOGO a tutela 

anteriormente deferida.CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, 

esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o (a) requerido (a), 

na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.P. R. I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 892987 Nr: 25180-24.2014.811.0041

 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: ESPÓLIO DE FRANCISLENE ANUNCIATO DA COSTA, 

ARLENE ANUNCIATO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 779867 Nr: 33360-97.2012.811.0041

 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: MARISTELA FABIANE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18213, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, JOSÉ JOÃO VITALINO COELHO - 

OAB:18440

 Por tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela 

produção dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu 

direito, e restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada.Com relação a 

expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.”Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Sem custas e 

honorários por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 371122 Nr: 7620-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE ZANATTA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BORGES SALAMONI - 

OAB:, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para realizar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 364130 Nr: 2036-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO - HGU, 

ESPÓLIO DE ZACARIAS REZENDE DA SILVA, FELIPE SENEDEZE REZENDE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756884 Nr: 9025-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA PRESBITERIANA DO AREÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO FILIPPELLI - 

OAB:15.280-A/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 391/396.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 
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15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756839 Nr: 8977-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCASIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODALL SHIPPING DO BRASIL LTDA, AGHIS 

INTERNATIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ALFARO - OAB:17773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA MARCHIOLI 

BORGES MINAS - OAB:SP71210, Rodrigo Marchioli Borges Minas - 

OAB:SP306539

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817800 Nr: 24223-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDINS DE FRANCE, 

JUVENAL ALVES FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos etc.

 Diante das informações trazidas às fls. 378/443, a fim de se evitar 

decisão surpresa, INTIME-SE o requerente para que manifeste a respeito 

do petitório, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 768323 Nr: 21209-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIMAR GUMS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ 

PEIXOTO - OAB:15869

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 39794 Nr: 8899-47.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA VIEGAS DE BRITO, ESPÓLIO DE 

ALVINE VIEGAS LONDON E OUTROS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, VANDA DE MORAES 

OURIVES, Sandra de moraes ourives

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040/MT, DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:13.597/MT, 

JOÃO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - OAB:12.871/MT, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4.998/MT, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT, 

WELLINGTON LUIZ DE CAMPOS - OAB:15.844-A/MT

 Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, obscura ou 

contraditória, não servindo os embargos como meio de rejulgamento da 

demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, 

embora rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a 

novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido. Assim 

sendo, mantenho a decisão como lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 914157 Nr: 39607-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME, GUSTAVO GARCES 

ELGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE SOUZA 

ANNUNZIATO - OAB:OAB - 18.355, STHEFANO MALHEIROS SANTANA 

DE ALMEIDA - OAB:18.501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16847-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 830344 Nr: 36060-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONILDES CEZAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão manteve a sentença extintiva, remetam-se 

os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 941250 Nr: 55311-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL CAMILO FERREIRA DE MORAES

 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, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20-949-A

 Impulsiono os autos para as partes requeridas informarem os dados 

bancários completos para a devolução dos honorários periciais pagos, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 722622 Nr: 18167-76.2011.811.0041

 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: CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAPPLIFT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO MAZETTO - 

OAB:31.453 SP, MARIA APARECIDA MARINHO DE CASTRO - OAB:

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 382875 Nr: 18235-94.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TRES PALMEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAÍSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511, EDMILSON SOARES SENA - OAB:7038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO 

CARVALHO - OAB: 2292-MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2850-A/SP, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A

 Vistos etc.

DESIGNO o dia __16__/__10__/__2018__, às _14__:_00__ horas, para 

realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 

357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 850032 Nr: 53114-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE CAVALCANTE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELLA GARCIA ALVES, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, VITOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15661

 Vistos etc.

Comparece aos autos a requerida ISABELLA GARCIA ALVES, por meio do 

petitório de fls. 503/504 pugnando pela restituição de prazo para se 

manifestar nos autos, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga pela parte contrária.

 Em análise ao Sistema Apolo, verifica-se que a sentença foi proferida na 

data de 16/07/2018, disponibilizada pelo DJE Nº 10298 em 19/07/2018 e 

publicada em 20/07/2018.

Na data de 23/07/2018, dia útil seguinte ao inicio do prazo para as partes, 

o advogado da segunda requerida, Dr. VITOR HUGO FORNAGIERI, fez 

carga dos autos devolvendo somente no dia 26/07/2018. Logo após, na 

data de 01/08/2018, o advogado da parte autora, Dr. MARCELO FALCAO 

FERREIRA, fez carga dos autos, devolvendo somente no dia 13/08/2018, 

restando assim prejudicada a parte requerida, tendo em vista o transcurso 

do prazo comum.

O artigo 221 do CPC dispõe:

 “Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da 

parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo 

ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.”

Dessa forma, a fim de evitar futura arguição de nulidade processual por 

cerceamento de defesa, restituo o prazo para a requerida ISABELLA 

GARCIA ALVES manifestar-se nos autos, iniciando-se a partir da 

intimação desta decisão.

Diante do recurso de apelação interposto pela parte autora às fls. 

505/514, intime-se as requeridas para apresentarem contrarrazões no 

prazo legal.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 870174 Nr: 9714-87.2014.811.0041

 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: MARCELO DE MORAES VILLALBA

 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:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Por tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela 

produção dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu 

direito, e restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada.Com relação a 

expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 
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prazo para recurso.”Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Sem custas e 

honorários por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 850974 Nr: 53972-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÁUCIA DE SOUZA MARTINS, LUCIANA DE SOUZA 

MARTINS, GLAUCIO MENDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte 

requerida: a)ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

correspondente ao prêmio por MORTE, corrigido monetariamente pelo INPC 

desde a data do sinistro (10.12.2011) e acrescido de juros de mora de 1% 

a.m., a partir da citação, cabendo a cada beneficiário o percentual de 

33,33% do valor do prêmio.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze 

por cento) do valor total da condenação, 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.: 77354 Nr: 7560-19.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS HATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERVAREJÃO SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, VIRGILIO PINONE FILHO - OAB:104248/SP

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 330054 Nr: 2069-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEY ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDROSA NETO - 

OAB:13763/MT

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo FLS. 157/158 no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1266271 Nr: 26443-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS, PATRICIA FIGUEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CORRENTE AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE SALLES DE ARAÚJO - 

OAB:163.777/OAB RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO CONCEIÇÃO 

JUNIOR - OAB:15471/PR, MARCELO MARQUES MUNHOZ - 

OAB:15.328/PR

 Certifico que a secretaria enviou o mandado para o oficial de justiça, mas 

que isso não retira a obrigação da parte que arrolou a testemunha 

providenciar sua intimação nos termos do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 917513 Nr: 41756-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

AM/PM COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:105124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON EMANUEL FIGUR 

RIBEIRO - OAB:, ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:5.477-MT, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre a carta precatória 749/779, prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 917945 Nr: 42028-86.2014.811.0041

 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: EMERSON HOROYUKI DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VENANCIO DE AMORIM JUNIOR, 

ROSEMERE DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9.209/MT, RÔMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7.693/MT

 Vistos etc.

DESIGNO o dia __16__/_10___/__2018__, às _15__:_00__ horas, para 

realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 

357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1122586 Nr: 19874-06.2016.811.0041

 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: EDENIR PINHEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184/A
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 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR as requeridas, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 365.589,41 (trezentos e sessenta e 

cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data da recusa ao 

pagamento do seguro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação.CONDENO, ainda, as seguradoras ao pagamento a 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) correspondente à reparação por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8°, do CPC.P.R.I.Com 

o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897488 Nr: 27928-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, JOAQUIM BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:17697/SP, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte exequente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 912012 Nr: 38205-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIO FLÁVIO SANTANA, ELAINE DA SILVA MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLUS ENGENHARIA LTDA, JULIO HIROCHI 

YAMAMOTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DA ROCHA 

GARRUCHO GOMES - OAB:10388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 Vistos etc..

 Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença foi cassada em sede recursal, de 

prosseguimento ao feito.

 DESIGNO o dia __16__/__10__/__2018__, às _16__:_00__ horas, para 

realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 

357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1224875 Nr: 13097-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO CALVETE CAMPOS, JANAINA LUIZA 

ROSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as 

baixas, formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte 

interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 855279 Nr: 57747-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JACOB GONÇALVES, ANTONIO JOSE DE 

OLIVEIRA, ELISABETH RIGON DALCANALE, DENISE DALCANALE, MARIA 

DE LOURDES SILVA CARVALHO, ROMILDA DE MOURA ROCHA, ANGELA 

MARIA BONFANTI, LOERI DO NASCIMENTO, LUCIMAR DELVA BONFANTI 

BERTOLDO, VALDIR PERUZZO, NILO BIDONE KOLLING, GISLAINE WANJA 

BOELTER, ESPOLIO DE PEDRO DOMINGOS BONFANTI, ESPOLIO DE WALLI 

ODA KOLLING

 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

 Considerando que a quantia depositada, abarcou a totalidade do crédito 

exigido pelo exequente, e resolvidas às questões trazidas a baila e 

capazes de influir no julgamento, DECLARO liquidado o débito, e via de 

consequência, JULGO EXTINTA a execução de sentença, com fulcro no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil, Proceda-se a vinculação da 

quantia depositada, expedindo-se em favor do exequente, o competente 

alvará para a conta 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.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 855203 Nr: 57678-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EMPRESARIAL MIRANTE DO COXIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA MORESCHI - 

OAB:6800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ALVES DE 

MELO - OAB:2573/TO

 Vistos etc.

Diante da quantia irrisória localizada via Bacenjud, DETERMINO que se 

proceda a penhora sobre o imóvel de fls. 166/175-verso, nos termos dos 

artigos 831, 835 § 3º, 838 e 845 § 1° do Código de Processo Civil,

 INTIME-SE a parte exequente para providenciar a respectiva averbação 

no ofício imobiliário (art. 844 do CPC), bem como apresente a matrícula 

atualizada do bem.
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EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a penhora do imóvel em 

questão, nomeando-se a própria executada proprietária como depositária.

LAVRE-SE o competente Termo de Penhora, após intime-se o executado 

bem como sua conjuge, conforme requerido pelo exequente.

Após PROCEDA-SE a avaliação do imóvel penhorado, intimando-se as 

partes para manifestarem no prazo legal.

Após a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão.

Na oportunidade, deve o credor manifestar interesse na adjudicação do 

bem penhorado ou no procedimento denominado “alienação por iniciativa 

particular”, sob pena da execução prosseguir com a forma convencional 

(alienação do bem penhorado por meio de hasta pública).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 913017 Nr: 38869-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILCARA MARIA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR, RITA DE 

CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - OAB:15688/A

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento ao presente feito, pois, 

após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos ao Tribunal de justiça 

para permanecerem sobrestados até a criação da referida plataforma, 

onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adesão ao 

acordo homologado perante o STF. Assim, determino a suspensão do 

processo, COM BAIXA NO RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Aguardem-se os 

autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto aos Planos 

econômicos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 164400 Nr: 14471-76.2004.811.0041

 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): CARLOS ROBERTO DA SILVA PORTELA, 

AUREOMAR PEREIRA BORGES, MARIA GUADALUPE ANTUNES MACIEL 

PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PEREIRA - 

OAB:19.383/DF, EMILY LIMA E SILVA - OAB:27.997, JULIANA ZAFINO 

ISIDODORO FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MÁRIO LUCIANO 

REIS - OAB:28.851, PAULO MARCIO SAMPAIO - OAB:10.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT

 Vistos etc.

Determino a intimação pessoal da parte executada, para dentro de 15 

(quinze) dias, indicar em juízo bens passíveis de penhora suficiente para 

satisfação do debito, consignado, sob pena de DESOBEDIÊNCIA.

Após volvam os autos conclusos para análise do pedido de fraude a 

execução perpetrada com a suposta venda do imóvel a filha.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 880250 Nr: 16920-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHOMAR DAS DORES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedida da exequente de expedição de ofício ao Detran, uma vez 

que sequer se realizou diligência no endereço constante dos autos.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 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

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para apresentar a 

atualização do crédito individualizadamente entre exequente e advogado, 

e efetuar o pagamento da certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da 

secretaria para que a mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 

dias, sendo que ao final deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 233084 Nr: 2421-47.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL DA SILVA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 Vistos etc.

Tratando-se de pedido de verba salarial, oficie-se a SAD a fim de que 

informe o endereço do cadastro da servidora, após intime-se 

pessoalmente a executada a fim de que cumpra conforme decisório de fls 

170.

Caso haja descumprimento pelo executado, volvam os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora de percentual do salário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 356382 Nr: 26862-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMIR DA CONCEIÇÃO COSTA, SANDRA MARIA DE 

OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT, WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT

 Diante do exposto, DEFIRO a remoção do veículo, restringido via Renajud, 

nomeando-se o exequente para a função de depositário auxiliar do juízo, 

devendo ser tomado seu compromisso quanto às cominações legais do 

encargo assumido.Efetivada a remoção, imediatamente realize-se 

avaliação do bem penhorado.Após a juntada do laudo de avaliação, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, se manifestem sobre 

a avaliação, sob pena de preclusão. Na oportunidade, deve o credor 

manifestar interesse na adjudicação do bem penhorado ou no 

procedimento denominado “alienação por iniciativa particular” 

regulamentado pelo artigo 880 §1º a 3º do CPC, sob pena da execução 

prosseguir com a forma convencional (alienação do bem penhorado por 

meio de hasta pública).Intime-se o exequente para que apresente o 

endereço onde se encontra o bem. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1113678 Nr: 16196-80.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR, 

MONICA BARRETO ARANTES JOUAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBOR - HESA 115 INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, HELBOR - HESA 115 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, TAICA DE OLIVEIRA SILVA - OAB:21.145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes face as 

propostas e contrapropostas, encaminhem-se os autos à CEJUSC, para 

designação e posterior realização da audiência de MEDIAÇÃO.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 384468 Nr: 20521-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO ARAÚJO FILHO, SILVINA TERESA BLANCO 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOMINGUES ZEQUINI, RAFAELA 

TAVARES CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, CASSIANO LOURENÇO SANCHES - OAB:11.333/MT, 

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, MIGUEL JUARES 

RAMIRO ZAIM - OAB:4.656/MT, VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA 

TEIXEIRA - OAB:18333-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT, JAIRO DE PAULA FERREIRA JUNIOR - 

OAB:215791/SP, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT, SAMIR 

HAMMOUD - OAB:5265/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se o decisório de fls. 419/419-verso, com a avaliação do bem 

penhorado.

Com relação ao pedido do exequente de ressarcimento de valores a título 

de diligência, esse deve ser formulado a Diretoria do Foro.

No mais, cumpra-se ainda o decisório de fls. 451, com a intimação das 

partes para manifestação acerca do pedido de assistência formulado por 

terceiro às fls. 429/429 e 452/456.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1008552 Nr: 26931-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONELCI RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Conceda-se vista a Defensoria Pública acerca da avaliação, bem como 

que informe se há interesse na aquisição, ou alienação por iniciativa 

particular.

Do contrário, remetam-se os autos ao setor de praceamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 743325 Nr: 40279-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO BARRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão requerido pelo exequente às fls. 209.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 364167 Nr: 1794-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA TEIXEIRA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO GOMES FLORES 

JUNIOR - OAB:15.362-MT, MÔNICA DA SILVA COSTA - OAB:23.320

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório de fls. 203/204 e determino a intimação da parte 

executada na pessoa de seus patronos constituídos nos autos, para 

dentro de 15 (quinze) dias, indicar em juízo, a localização de bens 

passíveis de penhora suficiente para satisfação do débito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79000 Nr: 5368-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA MONTEIRO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BENTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO LEOPOLDO 

TENUTA - OAB:631 - MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 881239 Nr: 17539-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GRANADO QUEIROZ, RITA CÁSSIA 

DOMINGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MUDAR SPE 2 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., AUGUSTO MARTINEZ DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE MORAES - 

OAB:3255/MT, REGINA MARIA DE MORAES - OAB:3701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MILEN MITCHELL - 

OAB:116691

 Vistos etc.Trata-se de processo em fase de cumprimento de 

sentença.Compareceu a exequente ao petitório de fls. 218/219, noticiando 

que a empresa executada encontra-se em recuperação judicial, e que o 

crédito exequendo deve ser habilitado no juízo da recuperação, nos 

termos do art. 49 Lei 11.101/2005.É o relatório.Decido.O § 3º do Artigo 6º 
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da Lei de Recuperação Judicial, dispõe que após liquidado o débito no 

Juízo competente pela ação de conhecimento, o crédito será incluído na 

classe própria da recuperação judicial:“§ 3o O juiz competente para as 

ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva 

da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, 

e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe 

própria.”Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE 

EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO JÁ LIQUIDADO DEVERÁ INCLUÍDO NO QUADRO 

GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 6º, § 3º, DA LEI N° 

11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS - Nº 70049746126 - 

RELATOR(A): DES. NEY WIEDEMANN NETO – J. 30/08/2012). Portanto, a 

parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de condenação 

judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo Universal da 

recuperação judicial.Ademais, intime-se o exequente a fim de que 

apresente a planilha atualizada do crédito exequendo, até a data do pedido 

de recuperação judicial, conforme o disposto no artigo 9º da Lei n. 

11.101/2005 (sendo este o prazo limite para incidência dos juros e 

atualização monetária incidentes sobre o crédito do autor).Após, em razão 

do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de crédito para que a 

parte exequente providencie a habilitação do crédito no quadro geral de 

credores junto ao Juízo da recuperação judicial.Após, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e formalidades de estilo.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1041530 Nr: 42315-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA WANDERLEY DA SILVA, CLEIDE 

DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, ALE ARFUX JUNIOR - OAB:6.843/MT, JEONATHAN SUEL 

DIAS - OAB:15978, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB:7.031, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 Vistos etc.

Em que pese a informação do CRI competente, determino que seja 

cumprida a ordem de penhora sobre o bem, uma vez que o débito 

perquirido nos autos trata-se de obrigação propter rem (débito 

condominiais).

Expeça-se o competente mandado de avaliação, e cumpra-se os demais 

termos do decisório de fls. 158.

Intime-se. cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 71387 Nr: 1715-06.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES LAVROQUÍMICA COM. IND. XP. E 

IMP. LTDA, CASA DO FAZENDEIRO COM E IND E REP. DE PROD 

AGRICOLAS E PEC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 

5332- A - OAB:5332-A/MT, MANOEL BLANCO NETO - OAB:4483/MT

 Vistos etc.

Às fls. 816/891 comparece a parte exequente juntando os documentos 

necessários para que seja procedida a desconsideração da 

personalidade jurídica, todavia, tal procedimento segundo o que preceitua 

o novo CPC deverá estar nos moldes do artigo 133 e seguintes.

Dessa forma, DESENTRANHE-SE a Secretaria Judicial o incidente, 

remetendo-o ao Cartório Distribuidor para ser distribuído por dependência 

a estes autos.

Após, CITEM-SE os sócios indicados para manifestarem-se e requererem 

as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

artigo 135 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 882529 Nr: 18292-39.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO B. PETRAGLIA JR - 

OAB:OAB/MT 7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ALVES QUEIROZ - 

OAB:OAB/SP 278.583, MÁRIO ARTHUR AZUAGA M. BUENO - 

OAB:135628, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/BA 49.540

 Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código 

de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 373862 Nr: 10217-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO LEONIDIO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251, JOÃO CESAR FADUL - OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT, DANYELE APARECIDA GOMES AQUINO - OAB:9140, 

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES - OAB:8829

 Vistos etc.

Oficie-se o Comando do Bombeiro Militar, a fim de que informe o endereço 

do executado.

Após, intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1096096 Nr: 8906-14.2016.811.0041

 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: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA 

"GESC"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASH SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB/SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MICHELLE VICENTE 

DE OLIVEIRA - OAB:21451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 9.749-B

 ermos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tão somente para 

análise do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. Assim 

sendo, considerando que os aclaratórios foram acolhidos tão somente 

para análise do pleito da gratuidade da justiça, mantenho a sentença como 

lançada. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 750867 Nr: 2607-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCI DE BRIDA, MARCELINO BORSATTI, SAVIO 

OSMARI, ODETE FRIDER ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Encaminhe-se os autos a contadoria do juízo a fim de que seja 

apresentado a memoria do cálculo realizado às fls. 277/277-verso, bem 

como incluídos os honorários da presente fase, fixados as fls. 219-v, 

excluindo-se a multa do artigo 475-J.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1321867 Nr: 13752-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR EDSON WAYHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS 

MULTISETORIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o presente feito, verifica-se que este foi distribuído por 

dependência aos autos nº 466-68.2012.811.0041 (748827), assim, 

determino que seja apensado ao processo supramencionado.

Inicialmente, retifique- se a capa dos autos para que passe a constar o 

tipo de ação como Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica, com fulcro nos arts. 133 e seguintes do CPC.

Retifique-se ainda a capa dos autos, com a inclusão das empresas 

BANCO BTG S.A, RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A, BEM DTVM e ITAU UNIBANCO S.A para que passem a 

figurar no polo passivo da demanda.

 Após, CITEM-SE as empresas indicadas paras se manifestarem e 

requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com 

fundamento no artigo 135 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 898741 Nr: 28866-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCY RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença de piso foi cassada em sede recursal, 

tntime-se o expert a fim de que apresente o devido esclarecimento quanto 

as questões posta em decorrência do laudo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 822236 Nr: 28415-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTENIO MORAES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cmpra-se o decisório de fls. 207/207-verso, após remetam-se os autos ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1076482 Nr: 58240-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN DA ROSA BRAZAN

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:8767/MS, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Dê às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Considerando que a sentença foi cassada em sede recursal, proceda-se 

a remarcação da perícia, com a intimação pessoal da autora para 

comparecimento ao ato, sob pena de extinção do feito por desídia.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1023433 Nr: 33616-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGEU PEREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão julgou improcedente os pedidos iniciais, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 730211 Nr: 26248-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor bloqueado via Bacenjud a este processo.

Considerando o decurso de prazo para a executada manifestar acerca do 

valor bloqueado via Bacenjud, fls. 308, determino que seja expedido alvará 

de levantamento da importância bloqueada nos autos, conforme dados 

bancários declinados às fls. 311.

Satisfeita a quantia reclamada julgo extinto o processo, nos termos do 

inciso II do artigo 924 do CPC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 
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art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Após, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 761484 Nr: 13958-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON BORGES

 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.

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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1135091 Nr: 25127-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:OPAB/SP 192.051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384 - B, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Vistos etc.

Às fls. 277/279, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 767293 Nr: 20114-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA ELETRICA DO NHANDU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9.819-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP, SORAYA SAAB - OAB:288060

 Vistos etc.

Expeça-se a competente carta precatória para avaliação do imóvel já 

penhorado nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949890 Nr: 60286-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE MIRANDA DE CARVALHO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA JÚLIA CORREA, NATALINO OTACÍLIO 

DE AMORIM, PEDRO LÚCIO DE SIQUEIRA, CLEIDE DE RODRIGUES 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - 

OAB:OAB/MT 3.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a sentença via mandado, nos termos da CNGC e nota 

devolutiva, após remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 772547 Nr: 25656-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO CAMILO RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA FARIAS DO CARMO, MEZZO 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO SILVA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11293

 Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC. 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. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1011826 Nr: 28349-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO SÓLON ARRUDA AZAMBUJA, GIAN CARLO 

LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BRANDÃO BAPTISTA, JOELMA 

ONOFRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, Marta S. de Oliveira - OAB:OAB/MT 19.174, RENATO 

FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B, RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 13.360B

 Vistos etc.

Providencie o exequente a juntada de documentos da pessoa jurídica 

indicada a fim de se possibilitar identificar o tipo de empresa e a 

responsabilização do executado.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 102081 Nr: 15528-03.2002.811.0041

 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): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA ELISA 

LTDA, LAERCIO JOSÉ DE LIMA, EXPEDITO FRANCISCONE, INÊS MONTEIRO 

DA SILVA, AUDREY MARCOS DECCO FRANCISCONI, DÉBORA KÁTIA 

DECCO FRANCISCONI, IARA MONTEIRO FRANCISCONE, JEAN THOMAZ D' 

PÁDUA FRANCISCONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, 

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17.000, DENISE MARIA 

XAVIER BISPO - OAB:5.715/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido da exequente de exclusão dos demais herdeiros tendo em 

vista a cessão de direito homologada no juízo sucessório.

Expeça-se o competente mandado de avaliação conforme requerido, 

tendo em vista o decurso de prazo da ultima avaliação, intimando-se as 

partes em seguida para manifestação.

Intime-se o exequente a fim de que informe se foi requerida a habilitação 

do crédito no juízo sucessório.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para baixa dos demais 

herdeiros do polo passivo conforme requerido pelo exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1164240 Nr: 37645-94.2016.811.0041

 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: JOSE SANTARINO MATOS, OLGA RODRIGUES DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., LUCIO HUMBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edeilson ribeiro bona - 

OAB:65951, GUSTAVO CRESTANI FAVA - OAB:13.031

 Vistos etc.

Intime-se o advogado do requerido a fim de que ratifique os termos do 

petitório de fls. 207/210, eis que apócrifo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 171336 Nr: 20413-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO RAMOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARUJA VEICULOS LTDA, ROGÉRIO 

FAGUNDES DAS NEVES, DÍLSON JESUS DA SILVA, MARCIO MORAES 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO - OAB:12247, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - OAB:11625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT, SERGIO BAPTISTA DA SILVA - OAB:4.436-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo requerido no petitório de 

fls. 174/175, aguardando-se o feito em arquivo com baixa no relatório 

estatístico.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1019282 Nr: 31504-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO DOS SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação para 

manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos ao 

ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 97579 Nr: 12944-60.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.G.F. BRASIL SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA, HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ 

- OAB:2857, ANSELMO CURSINO JORGE - OAB:2330-B/MT, LAURA 

FONSECA CORRÊA - OAB:7041/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:OAB/MS 6.611, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

LEONARDO ALBERTO PRADO FEUSER - OAB:7.792/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo que tramita desde 2002.

Oficie-se a Susep conforme requerido pela exequente.

Caso netativo, intime-se a devedora solidária para pagamento do débito 

remanescente no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1170511 Nr: 40406-98.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESSY JHONY TAVARES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 
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OAB:12.333/MT

 Por tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela 

produção dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu 

direito, e restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada.Com relação a 

expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.”Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Sem custas e 

honorários por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1059295 Nr: 50652-90.2015.811.0041

 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: GEORGE DE JESUS PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JAQUINTO MATEUS 

- OAB:15383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Por tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela 

produção dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu 

direito, e restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada.Com relação a 

expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.”Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Sem custas e 

honorários por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 952156 Nr: 1044-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA BERNARDELI - 

OAB:13.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denota-se que a “folha n° 27” foi extraviada, 

impossibilitando o julgamento do feito.

Desse modo, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar cópia da folha n° 27 nos autos.

No ensejo, DETERMINO a intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, acerca da possibilidade de celebrarem acordo.

Cumpra-se.

Cuiabá- MT, 09 de agosto de 2018.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 454245 Nr: 25844-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA FILHO, CARLOS ROBERTO 

SIMONETI, GILDENOR GOMES CARNEIRO, CIRILO FRISON, LEONILDO JOSÉ 

NARDI, ESPÓLIO DE LUIZ MALHEIROS, HELOISA HELENA MALHEIROS 

RIBEIRO, MARCOS NEGRETTI, BENEDITA HELENA SALDANHA 

MALHEIROS, FERNANDO LUIZ MALHEIROS, MÁRIO SÉRGIO DOS 

SANTOS, VALDENOR MARQUES DAS NEVES, NATALICIO JOSE DO 

CARMO, JOSE MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Julgados os recursos pendentes nos autos, determino o cumprimento da 

sentença extintiva proferida nos autos de fls. 403/407-verso

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Autorizo a expedição de alvará no valor de R$117.069,51 em favor da 

executada, conforme decisão de fls. 407-v, mediante transferência para 

conta indicada no petitório de fls. 444.

Após, autorizo a expedição de alvará do valor remanescente em favor da 

exequente, por meio de transferência para conta indicada às fls. 487.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Após, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1124088 Nr: 20476-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY SILVA DE ALMEIDA

 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 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.
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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.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1016848 Nr: 30501-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURISSA LAURA PAES GUIMARAES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087/MT, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT

 Vistos etc.

 O exequente através do petitório de fls. 103/105, pleitear a liberação do 

valor depositado judicialmente, haja vista que o mesmo foi efetuado 

erroneamente.

 Diante do exposto, e da documentação acostada aos autos, DEFIRO a 

expedição de alvará do valor incontroverso.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Após, retornem-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752106 Nr: 3917-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS RIBEIRO, ARITUSA LEITE NOBREGA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA, 

RAFAEL ALVES FERREIRA, LUIS CARLOS MARQUES GARCIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID GUILHERME BRITO 

CORREA - OAB:MT 12351, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, 

GIAN CARLOS LEÃO PREZA - OAB:8431, JOÃO PAULO NOVAES FILHO 

- OAB:14089, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 263486 Nr: 22019-84.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAVILHA IND. E COMÉRCIO DE RAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:144.879/SP, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:8649, EDEVAL DÓRICO DA CRUZ E SILVA - 

OAB:9091-MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474, WAGNER 

BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 Intimo as partes para comparecerem em audiência de conciliação a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da no Fórum da Capital no 

dia 04 de outubro de 2018, às 08h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 704196 Nr: 38872-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CEZAR FELBER, SAMARA PETRUCELLI 

MOURA BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALMO NUNES, CANDIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761/MT, KARLA ARRUDA GREFE - OAB:11629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO COELHO DAMIN - 

OAB:10781/MT

 Intimo as partes para comparecerem em audiência de conciliação a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da no Fórum da Capital no 

dia 03 de outubro de 2018, às 08h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1009892 Nr: 27531-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANETE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Intimo as partes para comparecerem em audiência de conciliação a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da no Fórum da Capital no 

dia 03 de outubro de 2018, às 10h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 873256 Nr: 12013-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SILVANA MOSCHINI ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Moschini Antunes 

Maciel - OAB:17388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 886091 Nr: 20583-12.2014.811.0041
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 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇOES T & T LTDA, CLAUDIO LUIS TONON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO CUIABÁ PLAZA 

SHOPPING

 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: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039

 Intimo as partes para comparecerem em audiência de conciliação a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da no Fórum da Capital no 

dia 04 de outubro de 2018, às 10h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 264745 Nr: 22842-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIJALDO ROCHA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COAUT - COOPERATIVA CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA LTDA, EDUARDO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, ANDREIA FELIX DA SILVA - OAB:13039, CARLOS 

AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988 MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

EDUARDO MALHEIROS efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo 

qual impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1140054 Nr: 27379-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAERCIO FAEDA, 

RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos etc.

Diante da habilitação do assistente deferida nos autos em apenso, 

intime-se acerca do despacho de fls. 192.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756695 Nr: 8824-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PATRICIO PEREIRA, NILTON DE ARAÚJO, JOSÉ 

CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA, IDALICE CESAR DE REZENDE, LUIZ 

ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ADOLFO VIEIRA DE 

RESENDE, MARLENE CESAR RESENDE DE OLIVEIRA, EDER SANTOS 

TELES, IVO BATISTELLA SOBRINHO, JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA, 

ELIZA BRANDÃO DOS SANTOS, MARIA CANTÍDIA DA SILVA, ESPÓILIO 

DE ELIAS PEDROZO DE BARROS, NELIA APARECIDA DA SILVA, ANTÔNIO 

MINORELLO, OMAR ANTÔNIO CHMIELESKI, MAYALU ROMERO OBICI, 

HENRIQUE MATIAS DE OLIVEIRA, JANE BARBOSA GALVAO DE 

CARVALHO, JUVANEIDE VIVEIROS DE NOVAES, VIOLAR CHMIELESKI, 

ESPÓLIO DE GERCY CORREA GALVÃO, MARIA LUCIA CHMIELESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT, MARCO ANTONIO MENDONÇA - OAB:28404/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento ao presente feito, pois, 

após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos ao Tribunal de justiça 

para permanecerem sobrestados até a criação da referida plataforma, 

onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adesão ao 

acordo homologado perante o STF." Assim, determino a suspensão do 

processo, COM BAIXA NO RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Aguardem-se os 

autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto aos Planos 

econômicos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1140054 Nr: 27379-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAERCIO FAEDA, 

RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos etc.

Diante da habilitação do assistente deferida nos autos em apenso, 

intime-se acerca do despacho de fls. 192.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1277756 Nr: 1128-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou 

Simples->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos etc.

Diante do provimento do recurso de agravo de instrumento, proceda-se a 

habilitação do impugnado como assistente litisconsorcial do autor nos 

autos n. 1140054, trasladando-se cópia do acórdão.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com o devido desapensamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 423817 Nr: 8087-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA CORRESPONDENCIA E SERVIÇOS 

LTDA, DECIO SOARES FILHO, ZULEIKA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15.139/MT, HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, LEONARDO MAIA 

MACEDO - OAB:20.000/MT, MILTON EDUARDO COLEN - 

OAB:63240/MG, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT, 

VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria o decurso de prazo para executada manifestar 

acerca da penhora via Bacenjud, após conclusos para análise do pedido 

de alvará.
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Em relação ao pedido de certidão premonitória, esse independe de 

despacho, bastando a parte fazer o requerimento perante a Serventia 

Judicial, com o competente recolhimento da taxa judiciária.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 776735 Nr: 30065-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DOS SANTOS, ONDINA PEREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTHONY DAVID L. 

CAVALCANTE - OAB:177.699 / SP, ISAAC LUIZ RIBEIRO - OAB:99250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% 

(quinze por cento) a favor da demandada, na forma do que preceitua o 

artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais 

por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC.Tendo em vista a penhora no rosto dos autos, 

oficie-se aos Juízos da 1ª Vara do Trabalho de Suzano – SP – TRT 2ª 

Região, processo n° 004360096.2008.5020491 e ao Juízo da 1ª Vara do 

Trabalho de Cuiabá – MT, nos autos n° 0001418-81.2015.5.23.0001, 

acerca da presente sentença extintiva.P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 798395 Nr: 4782-90.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE MANOEL JOÃO EVANGELISTA, MARIA 

ADENIL EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, com resolução do mérito. CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) 

requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710403 Nr: 3357-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMMENDA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CÉSAR DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKELI CIVIDIVI - 

OAB:15.379/MT, MARCIELLE FÁTIMA DE OLIVEIRA - OAB:15405/MT, 

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS 

- OAB:13.382/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817145 Nr: 23581-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CÉSAR DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMMENDA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13.536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKELI CIVIDIVI - 

OAB:15.379/MT, MARCIELLE FÁTIMA DE OLIVEIRA - OAB:15405/MT, 

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405 MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Proceda-se com o desapensamento do presente feito dos autos de código 

n° 710403.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 795287 Nr: 1619-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA RODRIGUES CANAVARROS INFANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON RODRIGUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 854698 Nr: 57223-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

LTDA-ME, LUANA FERREIRA BERNADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, em relação ao pedido efetuado pela executada, as fls. 

621/626, de que a exequente adimple dívida contraída, referente ao 

parcelamento de aparelhos adquiridos, INDEFIRO o pedido, visto que tal 

pedido não foi objeto de discussão nos presentes autos.

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 
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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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818034 Nr: 24450-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA CRISTINA BORGES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CENTRO AMÉRICA - GRUPO ZARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 

2915

 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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 52145 Nr: 11281-47.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELARMIM MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A, ZUGAIR AUTOMÓVEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIEGE MARIA PINTO DE 

MIRANDA - OAB:2127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO TEIXEIRA OZI - 

OAB:172594/SP, Flávio Pereira de Lima - OAB:120111SP, Jessica 

Ricci Gago - OAB:228442SP, Joice Barros dos Santos - OAB:, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, Valéria C. Munhjoz Vivan 

- OAB:5956

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando o transito em julgado dos recursos interpostos nos autos, 

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.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 924379 Nr: 46058-67.2014.811.0041

 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: CLAUDIA APARECIDA VIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Trentini Zimiani Cipriano 

- OAB:7886/MT, VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO - OAB:12612-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 

7.627-A, José Carlos de Alvarenga Mattos - OAB:62674, José 

Eduardo Victoria - OAB:103160

 Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e os ACOLHO PARCIALMENTE 

nos termos da fundamentação exarada, para, sanando as 

omissões/contradições apontadas, alterar o dispositivo da sentença para 

que passe a constar a seguinte redação:“[...] I- DECLARAR que as 

promovidas têm obrigação de custear todo tratamento e demais 

procedimentos realizados no tratamento da paciente CLAUDIA 

APARECIDA VIGO, relacionado com procedimento cirúrgico de 

tireiodectomia total (COD. AMB 44.04.005-9), com uso de Sistema NIn II e 

Ultracision, inclusive tratamento pós cirúrgico, no HOSPITAL ALEMÃO 

OSWALDO CRUZ, na cidade de São Paulo, e AMB 41.13.007.8., conforme 

prescrição médica. [...]”Na parte que não foi objeto da correção, 

permanece a sentença como lançada nos autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827505 Nr: 33378-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO VELASCO RONDON, ARLY CABRAL, CEZAR 

MÁRIO DALLA RIVA, DAVID NOGUEIRA, ARNILDO CABRAL, CLARINDA 

PIRES DE CAMARGO, LOURDES SEVERINA RONDON DE ALMEIDA, IRENE 

MARIA VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD, ESPÓLIO DE FREDERICO VAZ DE 

FIGUEIREDO, ESPOLIO DE JOAO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA, 

ELIZABETH VAZ DE FIGUEIREDO MORENO BATISTA, ABGAIR PIRES DE 

CAMARGO, JOSE AURO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR, RITA DE 

CÁSSIA CORRÊA DE VASCONCELOS - OAB:15.711/PR
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 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento ao presente feito, pois, 

após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos ao Tribunal de justiça 

para permanecerem sobrestados até a criação da referida plataforma, 

onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adesão ao 

acordo homologado perante o STF. Assim, determino a suspensão do 

processo, COM BAIXA NO RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Aguardem-se os 

autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto aos Planos 

econômicos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 764768 Nr: 17428-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES, ADMAR GOMES DE CARVALHO, 

ELINEI BENEDITA DE SIQUEIRA DA SILVA, ALEXANDRE HERCULANO 

COELHO DE SOUZA, ANA MARIA NUNES DE ABREU, DONARIA AMANCIO 

DE SOUZA, HAIDE NOGUEIRA CAMARGO, RONELSON GOMES DE 

CARVALHO, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOEMAR MORAES ROSA, 

GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, ELOZINA PEREIRA DA ROCHA ALVES, 

IVALDO PICCININ, LOECI GOMES DE CARVALHO

 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: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento ao presente feito, pois, 

após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos ao Tribunal de justiça 

para permanecerem sobrestados até a criação da referida plataforma, 

onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adesão ao 

acordo homologado perante o STF. Assim, determino a suspensão do 

processo, COM BAIXA NO RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Aguardem-se os 

autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto aos Planos 

econômicos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 913026 Nr: 38876-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MOREIRA DOS SATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/PR, Maria Lúcia Lins Conceição de Medeiros - 

OAB:15348-PR, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - OAB:22.129-A/PR

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento ao presente feito, pois, 

após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos ao Tribunal de justiça 

para permanecerem sobrestados até a criação da referida plataforma, 

onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adesão ao 

acordo homologado perante o STF. Assim, determino a suspensão do 

processo, COM BAIXA NO RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Aguardem-se os 

autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto aos Planos 

econômicos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1068002 Nr: 54528-53.2015.811.0041

 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: PEDRO LUIZ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA & PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, obscura ou 

contraditória, não servindo os embargos como meio de rejulgamento da 

demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, 

embora rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a 

novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido. Assim 

sendo, mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 68166 Nr: 4937-79.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erni Barcelos Ficagna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, CONSTRUMAT 

CIVELETRO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4.107/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT

 Vistos etc.

Intime-se o advogado Jairo da Luz Silva, acerca da informação de que os 

honorários já foram pagos, conforme petitório de fls. 935.

Intime-se a executada AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, a fim de que 

comprove, no prazo de 30 (trinta) dias o cumprimento do cronograma 

apresentado nos autos até o momento, sob pena de aplicação de multa 

diária, a luz do princípio da boa fé processual.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 69726 Nr: 7119-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RIBEIRINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BAESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/0 OAB/MT, ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU DO CARMO SOUZA - 

OAB:1430-E/MT, FÁBIO CORRÊA RIBEIRO - OAB:6215, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Vistos etc.

Intime-se a exequente a fim de que colacione aos autos a matrícula 

atualizado do imóvel indicado a penhora a fim de comprovar a titularidade 

da executada, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após concluso para análise do pedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1034812 Nr: 39009-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA DOS SANTOS LARA, MOISES 

DIAS FERNANDES, ROSANGELA MARIA DOS SANTOS LARA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191, JOSÉ ANTONIO GASPARELO JUNIOR - 

OAB:7191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600/MT

 Vistos etc.

 Trata-se agora de pedido de cumprimento de sentença formulado por 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA às fls. 362/369, TAMBÉM EM 

RAZÃO dos honorários sucumbenciais.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 
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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.

Certifique-se a Secretaria quanto ao decisório de fls. 361, intimando-se a 

exequente Gramarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 735062 Nr: 31405-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAQUIM MENDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 305/307.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 810200 Nr: 16701-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMBUKIRA MERCADO E RESTAURANTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM LEMES DA SILVA - 

OAB:15085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 140.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 935686 Nr: 52429-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA CAROLINE NUNES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARANHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 124/126.

É publico e notório que a executada se encontra em recuperação judicial.

É o relatório.

Decido.

O § 3º do Artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, dispõe que após 

liquidado o débito no Juízo competente pela ação de conhecimento, o 

crédito será incluído na classe própria da recuperação judicial:

“§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste 

artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na 

recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o 

direito, será o crédito incluído na classe própria.”

Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS 

AÇÕES DE EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO JÁ LIQUIDADO DEVERÁ INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 6º, § 3º, DA LEI 

N° 11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS - Nº 70049746126 - 

RELATOR(A): DES. NEY WIEDEMANN NETO – J. 30/08/2012).

 Portanto, a parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de 

condenação judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo 

Universal da recuperação judicial.

Ademais, intime-se o exequente a fim de que apresente a planilha 

atualizada do crédito exequendo, até a data do pedido de recuperação 

judicial, conforme o disposto no artigo 9º da Lei n. 11.101/2005 (sendo 

este o prazo limite para incidência dos juros e atualização monetária 

incidentes sobre o crédito do autor).

Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no 

quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 359053 Nr: 29433-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACY GLAUCIA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ABRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Vincule-se o valor bloqueado via Bacenjud a este processo.

Considerando o decurso de prazo para a executada manifestar acerca do 

valor bloqueado via Bacenjud, fls. 185, determino que seja expedido alvará 

de levantamento da importância bloqueada nos autos em favor do 

exequente.

Cientifique-se a Defensoria Pública.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Cumpra-se ainda a Pesquisa Infojud já deferida às fls. 163-verso/164.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 121365 Nr: 9424-58.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOUZA MIRANDA, PAULINE 

FINAZZI MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 
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OAB:6.711/MT, ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO CURSINO JORGE - 

OAB:2330-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LAURA FONSECA CORRÊA - 

OAB:7041/MT

 Vistos etc.

Diante da necessidade do depósito imediato da diferença, bem como da 

necessidade de nova avaliação , face o decurso de prazo, defiro o pedido 

da exequente de suspensão do feito pelo prazo de 01(um)ano.

Aguarde-se em arquivo o impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 417682 Nr: 4872-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, MONIZE ATEYEH - OAB:12508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos etc.

Em relação ao cumprimento de sentença em razão dos honorários, 

considerando que o executado foi citado por edital na fase cognitiva, 

cumpra-se conforme §2º do artigo 513 do CPC, intimando-se a a parte 

também por edital, ficando a cargo do advogado a competente despesa.

No que tange a comunicação cartorária, essa já foi realizada pelo juízo, 

devendo a parte adotar as medida administrativas necessárias, uma vez 

que a adjudicação compulsória supre apenas a outorga da parte contrária, 

competindo ao interessado a apresentação documental inerente ao ato.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 362266 Nr: 32009-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO RIBEIRO DA CRUZ, LULDNÉIA 

ZARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:19442, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, ELISSON LUIS SANTOS 

SENA - OAB:8851, 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: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 Vistos etc.

Tratando-se de pedido de bloqueio de verba salarial, intime-se os 

executados via mandado acerca do decisório de fls. 227.

No mais, oficie-se o Correio a fim de que informe os rendimentos do 

Executado Bernardo, e o Governo do Estado da executada Luldnéia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 733833 Nr: 30092-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. APARECIDO MENDES E CIA LTDA - ME, 

LAIR FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON FORTES BARRETO 

- OAB:14.402

 Vistos etc.

Diante do pedido de penhora de 30% do salário, determino a intimação dos 

executados via mandado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 906642 Nr: 34669-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHANGUERA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

JOÃO XAVIER VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA FELIX GONÇALVES - 

OAB:17.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 252.

É publico e notório que a executada se encontra em recuperação judicial.

É o relatório.

Decido.

O § 3º do Artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, dispõe que após 

liquidado o débito no Juízo competente pela ação de conhecimento, o 

crédito será incluído na classe própria da recuperação judicial:

“§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste 

artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na 

recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o 

direito, será o crédito incluído na classe própria.”

Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS 

AÇÕES DE EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO JÁ LIQUIDADO DEVERÁ INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 6º, § 3º, DA LEI 

N° 11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS - Nº 70049746126 - 

RELATOR(A): DES. NEY WIEDEMANN NETO – J. 30/08/2012).

 Portanto, a parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de 

condenação judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo 

Universal da recuperação judicial.

Ademais, intime-se o exequente a fim de que apresente a planilha 

atualizada do crédito exequendo, até a data do pedido de recuperação 

judicial, conforme o disposto no artigo 9º da Lei n. 11.101/2005 (sendo 

este o prazo limite para incidência dos juros e atualização monetária 

incidentes sobre o crédito do autor).

Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no 

quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 414692 Nr: 3175-47.2010.811.0041

 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: RÉGIS MARQUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO EDMUNDO SILVA ASSUNÇÃO, 

GRAZIELA BOECHAT ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR nula de pleno direito a 

ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA lavrada às fls.180/180v°, 

Livro 23A, em 15/10/2007, no SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 

DISTRITO DE CAPÃO GRANDE, VÁRZEA GRANDE-MT”, referente ao 

imóvel de “matrícula 44.168, com área de 4,4988 hectares, denominado 

Chácara Régis, localizado em Cuiabá-MT”CONDENO as partes 

demandadas, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma prevista 

no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.. Com vistas a apurar a responsabilidade 

do Tabelião do Cartório Registral, remeta-se cópia do processo para o 
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Ministério Público.Transitado em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.P. R. I. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de agosto de 2018.Gilberto Lopes 

BussikiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1210845 Nr: 8664-21.2017.811.0041

 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: CLAUDEIR MORONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA, 

MARINEZ DUARTE MORONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:9563/MT, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 767375 Nr: 20200-05.2012.811.0041

 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: ISSAC GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MÁRIO MARTINEZ LELLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de indenização por 

danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros 

de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE 

a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e 

proporcional ao dano verificado.CONDENO, ainda, a demandada, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §§ 2º e 8º do art. 85 do 

CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).P. R. I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 876620 Nr: 14521-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELY REZENDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 Vistos etc.

Comparece aos autos às fls. 102/112 o embargado, pleiteando a 

reconsideração da revogação dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita concedidos a embargante, bem como requerendo a extinção do 

feito pela quitação do débito.

Em relação ao pedido de reconsideração, razão não merece ao 

embargado, visto que tal questão é matéria já superada, conforme decisão 

de fls. 100.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora (fls. 113), 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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 950788 Nr: 224-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIRE MAXIMIANO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XV INCORPORAÇÕES SPR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 16.777-O, MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:OAB/MT 18.898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1104624 Nr: 12392-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN WAGNER DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANA LETÍCIA DO 

CARMO - OAB:12261, KHAREN DA COSTA LUCHTENBERG - 

OAB:15621-MT

 Vistos etc.

Às fls. 210/217, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 825663 Nr: 31638-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL OURIVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR DIREÇÕES HIDRÁULICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% do valor atualizado 

da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC.P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.Vincule-se o valor depositado 

a este processo.Com relação a expedição do alvará, deverá ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação:“Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.”Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 264745 Nr: 22842-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIJALDO ROCHA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COAUT - COOPERATIVA CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA LTDA, EDUARDO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, ANDREIA FELIX DA SILVA - OAB:13039, CARLOS 

AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988 MT

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria, conforme já determinado às fls. 310.

Em relação ao pedido de revogação ao benefício da justiça gratuita, 

pautado tão somente no fato da parte ser sócio de empresa, não assiste 

razão aos peticionantes de fls. 304/307.

Em consulta via Renajud, não se vislumbra sequer veículos em nome das 

empresas indicadas, bem como, a parte interessada não demonstrou 

nenhum argumento novo, a se sobrepor ao benefício concedido na fase 

cognitiva e não impugnado em momento oportuno.

 Considerando que a parte não traz nenhuma prova/documento novo da 

solidez da parte autora/executada ao ponto de se tornar crível a 

revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, face a sua 

presunção, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Posto isso, considerando que a parte apenas faz alegações sem nada 

provar no sentido contrário, visando retroagir em matérias já decididas em 

fase cognitiva e não impugnadas em momento oportuno (impugnação a 

assistência judiciária gratuita), fica obstada a descaracterização do 

benefício da justiça gratuita em razão de ausência de fato novo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 415434 Nr: 3623-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FALCÃO EUBANK, PATRÍCIA LEÃO 

CASTILLO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, EDÉZIO CONSTANTINO COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA GOMES ALEXANDRIA 

SOARDIS - OAB:17.622

 Vistos etc.

Intimem-se os exequentes a fim de que colacionem aos autos a integra da 

matrícula dos imóveis indicados para substituição da penhora, após 

volvam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 792094 Nr: 46187-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA FRANCISCA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA DE ODONTOLOGIA ORTOPLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIA JAOUDAT KHALIL - 

OAB:62577
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 Vistos etc.

Cumpra-se o despacho de fls. 123, no endereço indicado pela exequente 

às fls. 137.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 25108 Nr: 5392-78.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DUARTE ALECRIM, LIGIA DAHROUGE, 

COMERCIAL ALECRIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT, 

RAIMUNDO PAIVA DE SOUZA - OAB:2.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA VELOSO FREITAS 

ALECRIM - OAB:4885/AM

 Vistos etc.

Diante da ausência de acesso momentâneo ao sistema, cumpra-se 

conforme determinado às fls. 280.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 713252 Nr: 5873-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANDRE DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Expeça-se a competente carta de intimação no endereço indicado pelo 

exequente às fls. 154/156.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 203280 Nr: 18053-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALLET DENISE FRANÇA, DENISE APARECIDA 

SIQUEIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - OAB:7199, LIDIANNE 

SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR 

- OAB:7302-A

 Intime-o acerca da penhora e do compromisso de depositar o valor 

correspondente ao percentual do faturamento mensal, em conta judicial, 

devendo em seguida apresentar nos autos o demonstrativo da 

contabilidade da empresa, sendo que a regularidade de tal procedimento 

ficará sujeita à fiscalização do exequente, até a satisfação integral do 

débito, advertindo-o das cominações legais em caso de descumprimento 

do encargo. Procedida à penhora, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar no prazo legal. Determino a inclusão do nome das executadas, 

nos cadastros de inadimplentes, mediante certidão a ser retirada pelo 

exequente, mediante o recolhimento da respectiva taxa judiciária. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 151034 Nr: 3185-48.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIN E ARMACHUSKI LTDA, NELSON 

AMILCAR TURIN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU ANSELMINI - 

OAB:81.391/RJ, GUILHERME RODRIGUES DIAS - OAB:OAB/RJ 58.476, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, GISELE RAQUEL 

ZULLI - OAB:10397/MT

 Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública não apresentou defesa na 

qualidade de curador especial ao executado NELSON AMILCAR TURIN 

JUNIOR e apenas a empresa, conceda-se vista a Defensoria Pública.

Expeça-se carta precatória para avaliação e praceamento do bem 

penhorado nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 847370 Nr: 50883-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIENES DA ROSA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANDERSON DA SILVA 

SANTOS - OAB:19525/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ERIKSSON DOS 

SANTOS - OAB:12.136/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 853653 Nr: 56305-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIENES DE ROSA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ERIKSSON DOS 

SANTOS - OAB:12.136/MT

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Cumpra-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1055862 Nr: 49085-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAOR JÚNIOR DA SILVA 

RONDON PEREIRA - OAB:21172, CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:8.224-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão julgou improcedente os pedidos iniciais, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1072819 Nr: 56556-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSP, ADIRSON JOSÉ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Manifestação positiva do Ministério Público ao pedido de expedição de 

alvará judicial, às fls. 109.

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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 919894 Nr: 43373-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA BARBOZA DE CAMPOS SILVA, IVONILDES 

BARBOZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 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 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018414-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE (EMBARGANTE)

GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - EPP (EMBARGANTE)

JOEL DA COSTA LEITE JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018414-93.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE, GRAZIELLE HERNANDES 

BARROS LEITE - EPP, JOEL DA COSTA LEITE JUNIOR EMBARGADO: 

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP Vistos etc. Trata-se de 

Embargos à Execução apresentado por GRAZIELLE HERNANDES 

BARROS LEITE EPP, GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE e JOEL DA 

COSTA LEITE JÚNIOR em desfavor de MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA, devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, 

proceda-se o apensamento destes Embargos aos autos principais nº 

1007665-51.2017.8.11.0041, de acordo com o que dispõe o art. 676 do 

CPC. A parte embargante alega que tinha uma relação comercial com a 

embargada, onde a autora descontava títulos de créditos recebidos de 

seus clientes. Aduz que após vários anos de relação comercial entre as 

duas partes, a embargada alega que os títulos de créditos que havia 

recebido da embargante lhe trouxeram prejuízos, uma vez que não havia 

recebido boa parte dos mesmo, exigindo que a embargante arcasse com o 

prejuízo. Salienta que posto o explanado a demandada exigiu que fosse 

celebrado um contrato de Confissão de Dívida, ressaltando que tal 

garantia é coibida pelo sistema jurídico brasileiro. Pugna pela concessão 

de efeito suspensivo ao processo de execução. Insta consignar que por 

meio do decisório de ID. 14028945 foi indeferida a assistência judiciária 

gratuita e determinado o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

iniciais. Comparece os embargantes por meio do petitório de ID. 14454647 

pugnando pelo deferimento do parcelamento de custas. É o relatório. 
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Decido. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve 

os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. No tocante aos pedidos do embargante, o art. 919 do 

Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão 

efeito suspensivo, sendo facultado ao magistrado atribuir efeito 

suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficiente. Tem-se que os requisitos legais, no 

presente caso, não se encontram configurados, eis que a execução não 

se encontra devidamente garantida, nesse sentido a jurisprudência: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO 

ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a 

preliminar de não conhecimento do recurso quando o agravo ataca os 

fundamentos da decisão guerreada, restando atendido ao princípio da 

dialeticidade. Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução a parte embargante deve requerer essa medida mediante a 

demonstração da relevância da fundamentação, bem como o grave dano 

de difícil ou incerta reparação, e a garantia do Juízo. Deve ser indeferida a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a parte 

embargante não garantiu o juízo, ou, não há perfectibilizada a garantia, 

ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os requisitos 

previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente. (AI 

41914/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). 

Destaquei. Com essas considerações, observados os requisitos do artigo 

300 c/c 919 do CPC, recebo os embargos à execução sem aplicar-lhe 

efeito suspensivo. cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador, 

para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Com 

base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas processuais em até seis prestações. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 

15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, devendo 

comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da 

guia de custas e taxa judiciária. Fica a parte autora ADVERTIDA que o não 

cumprimento da ordem implicará no indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011946-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326/O (ADVOGADO)

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT21838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011946-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANIELA FERREIRA DE SOUZA RÉU: BANCO COOPERATIVO SICREDI 

S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, 

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, ICATU SEGUROS S/A Vistos 

etc. O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, conforme 

decisão de ID n° 14039662, determinando o recolhimento das custas 

processuais sob pena de indeferimento da petição inicial. Observa-se, 

porém, que a autora comparece por meio de petitório e documentos de ID 

n° 14503274 a 1450335 pleiteando reconsideração da decisão. Sabe-se 

que para insurgência contra decisão judicial só há uma via possível, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores. Neste norte, já decidiu o Egrégio 

STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO 

OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) Destaquei. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. 

A despeito das considerações acima, quanto aos benefícios da 

Assistência Judiciária, alegando a parte necessidade do benefício 

mediante afirmação e subsistindo motivos que demonstrem a sua 

desnecessidade, como o caso dos documentos apresentados junto ao 

pedido de reconsideração, é de se conceder o benefício. Sobre a 

assistência judiciária, dispõe o artigo o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” Posto isso, de acordo com as 

considerações supra, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais. Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 15/10/2018 às 

08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020090-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MONTEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0015962-O (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SOLAR BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRAGA COSTA OAB - RS0066393A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020090-47.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALFREDO MONTEIRO JUNIOR REQUERIDO: IGUI 
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WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP, SOLAR BOMBAS HIDRAULICAS LTDA 

- ME Vistos etc. Comparece a parte autora ao Id. 9941626 requerendo a 

homologação da desistência da ação em face à demandada SOLAR 

BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA – ME. Tendo em vista que trata-se de 

litisconsórcio passivo e que os mesmos não foram citados em sua 

totalidade, a desistência do feito prescinde de anuência da parte contrária 

. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO - PEDIDO FORMULADO ANTES DA CONTESTAÇÃO E CITAÇÃO 

DE TODOS OS LITISCONSORTES - ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - 

PRESCINDIBILIDADE - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PELA PERDA DA 

POSSE - VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. Figurando vários 

réus no pólo passivo da demanda e não havendo a citação válida de todos 

assim como a apresentação de contestação por qualquer um deles, o 

pedido de desistência formulado pelo autor prescinde da anuência da 

parte contrária, pelo que inexiste óbice à extinção do processo sem 

resolução de mérito. Na desapropriação ao Juiz somente se permite 

apreciar alegações relativas a vícios no processo judicial ou ao preço 

oferecido pelo Ente Expropriante. Qualquer outra matéria, a exemplo da 

pretensão indenizatória dos réus pelo período em que ficaram desprovidos 

da posse do imóvel, deve ser discutida na via processual adequada.” 

(TJ-MG - AC: 10398090149103001 MG, Relator: Edilson Fernandes, Data 

de Julgamento: 06/08/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/08/2013) Posto isso, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência da ação em face da requerida SOLAR 

BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA – ME, e consequentemente JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, com relação a mesma. Anote-se. 

Sem honorários, tendo em vista a ausência de intervenção da executada. 

P.R.I. No mais, ressalta-se que a ação prosseguirá regularmente em 

relação a ré IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA. · DO SOBRESTAMENTO 

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. No que tange a liminar deferida nos autos, 

tendo em vista o decorrer da tramitação processual, bem como o pedido 

de prova pericial da demandada, ei de SOBRESTAR a antecipação de 

tutela, para fim de se evitar a prejudicialidade da produção de provas, bem 

como o cerceamento da defesa. Posto isto, NOMEIO - profissional da 

EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 

78050-000, Fone (65) 3052.7636, na área de engenharia mecânica, para 

funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os 

quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte requerida 

para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos 

autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito 

para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando 

nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o 

acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo 

primeiro). Intime-se. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026237-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026237-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AMAZON CONSTRUTORA LTDA RÉU: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Visto. Verifica-se que o autor pretende ser indenizado 

por supostos danos morais sofridos, todavia, deixou de atribuir valor ao 

mesmo, assim, intime-se a parte autora para informar com clareza o valor 

da indenização que pretende receber, inclusive, se for o caso, corrigir o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 

de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003083-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA (RÉU)

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (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: 1028318-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FERREIRA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000713-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FABRICIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Tendo em vista a ocorrência de falha na publicação anterior, nos termos 

do Provimento Nº 56/2007-CGJ, remeto estes autos à expedição de 

matéria para a imprensa.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: 1033990-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MEIRA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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 
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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: 1032281-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE SUZIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BERGOR FERREIRA OAB - GO43352 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

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: 1032535-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNA MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDOFESTA COMERCIO DE BALAS E DOCES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (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: 1037387-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 1004295-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY 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)

 

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: 1005284-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA SANTANA (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: 1033947-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE BOTELHO 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033510-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 
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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: 1014840-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO AUGUSTO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025653-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANIELE APARECIDA MEIRELES MILHOMEM DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA URBANISMO LTDA (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

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: 1025917-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SERRA MAGALHAES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH THAIS GOMES CORTE (RÉU)

RICARDO DA ANUNCIACAO ALVES 73747580149 (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Com relação às ações de despejo a Lei nº 8.245/91, prevê em seu 

art. 58, inciso III, que o valor da causa corresponderá a doze meses de 

aluguel. Ocorre que na presente demanda o valor do aluguel é de R$ 

4.000,00 mensais, entretanto ao apontar o valor da causa o requerente 

não indicou o valor correto, já que atribuiu à causa o valor de R$ 

30.193,80. Nossos Tribunais são assentes no sentido de que, uma vez 

observada pelo juiz alguma irregularidade em relação ao valor da causa, é 

dado ao magistrado determinar a correção independentemente de 

provocação da parte contrária. Esta é a posição do STJ, conforme 

julgados a seguir colacionados: RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. 

ARTIGO 261 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. 

As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o 

magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor 

manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico. 

Precedentes. - Recurso especial não conhecido. (RESP 55.288/GO, Rel. 

Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 24.09.2002, DJ 

14.10.2002 p. 225). PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. VALOR 

DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. I - Se existe uma discrepância 

relevante entre o valor dado à causa e o seu efetivo conteúdo econômico, 

de modo a causar gravame ao direito do erário, que é indisponível, cabe 

ao Juiz determinar a correção da disparidade. II - Recurso especial não 

conhecido. (RESP 168.292/GO, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 

Terceira Turma, julgado em 10.04.2001, DJ 28.05.2001 p. 159). 

PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA QUANTO AO REAL VALOR ECONÔMICO 

DA DEMANDA. Cabível a modificação ex officio do valor atribuído à causa, 

na hipótese em que o magistrado visualiza manifesta discrepância em 

comparação com o real valor econômico da demanda. Precedentes. 

Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.218.268; Proc. 

2010/0195725-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 

22/03/2011; DJE 04/04/2011) Para encerrar qualquer discussão, o art. 

292, § 3º, do NCPC, prevê a possibilidade da correção de ofício do valor 

da causa. Assim, intime-se a parte autora para corrigir o valor da causa e 

efetuar/comprovar o pagamento da diferença das custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

extinção do feito, a teor artigo 58, III da Lei nº 8.245/91do c/c art. 290 e 

321, parágrafo único, do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026430-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA REIS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026430-36.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SAMARA REIS ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, O entendimento já firmado no julgamento 

de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 

631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o 

ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. A 

propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 
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administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Além disso, apresente 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., ou recolha as 

custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026455-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026455-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SAULO DE SOUZA 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., ou 

recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011697-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSANDER SIQUEIRA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do 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: 1021345-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DA SILVA 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)

 

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: 1019658-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SAMUEL RODRIGUES PADUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (RÉU)

1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA (RÉU)

DEUEL DE REZENDE SOARES (RÉU)

ROBERTO BELMOK (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO OAB - MT15407/O 

(ADVOGADO)

LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO OAB - MT0006842A-O 

(ADVOGADO)

LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS OAB - MT0003098A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RUBIA MARA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004558-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA SILVA DOURADO (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037498-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 
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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: 1032328-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES GOMES (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:

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

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: 1000456-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VACICLIN CLINICA DE IMUNIZACOES DE CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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: 1000080-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DO BOMDESPACHO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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: 1038641-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE JESUS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1000088-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON EDUARDO XAVIER GOMES (AUTOR)

MARIA LUCIA XAVIER 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:

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: 1000656-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE PABLO VIEIRA SANTOS (AUTOR)

DAINNARA AGUIAR SANTOS (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037456-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE STALONE PEREIRA 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: 1000667-33.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDELICE RODRIGUES DE MORAES (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038476-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000070-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ROSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000588-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERYANNE GARCIA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

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: 1000089-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. O. (AUTOR)

JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037340-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA (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:

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: 1035550-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS FERNANDA SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A I BALDISSERA - ME (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

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: 1000379-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE 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)

 

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 
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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: 1038480-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA MARTINS (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: 1005453-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

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: 1030878-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVYS MAURO ILDEFONSO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005755-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: 1001195-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INES GOMES ROSA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001056-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DANTAS SILVA OAB - RJ66708 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (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: 1001202-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (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: 1005324-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1037038-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I.I.G.C (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE LATICINIOS LACBOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (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: 1005441-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: 1005353-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: 1005270-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: 1005271-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: 1001301-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005239-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: 1005487-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: 1005275-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: 1005318-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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: 1035821-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.L.G (AUTOR)

JACQUELINE LORA GAMA GOULART (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE KELLY PADILHA VELASCO 73441597168 (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: 1037757-12.2017.8.11.0041

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 MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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: 1008998-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. M. P. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS OAB - 960.760.541-15 

(REPRESENTANTE)

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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: 1037982-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDOFESTA COMERCIO DE BALAS E DOCES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MAIA OAB - SP181144 (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009770-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(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: 1033404-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MIRANDA COENE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033404-26.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS EDUARDO DE MIRANDA COENE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. CARLOS EDUARDO DE 

MIRANDA COENE, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 13/08/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse de agir pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 
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DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 13/08/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CARLOS EDUARDO DE MIRANDA COENE, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022970-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PINTO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092834 Nr: 7425-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MATHEUS BEZERRA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, III, do NCPC.Considerando que a extinção do 

processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da 

parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se 

apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, os termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC. 

Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e 
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dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 10 de Agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1008573 Nr: 26946-78.2015.811.0041

 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: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, III, do NCPC.Considerando que a extinção do 

processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da 

parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se 

apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, os termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC. 

Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 10 de Agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1158734 Nr: 35410-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LINO DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, III, do NCPC.Considerando que a extinção do 

processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da 

parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se 

apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, os termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC. 

Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 10 de Agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 772203 Nr: 25301-23.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLOZEL DE JESUS PACHECO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLAINE FÀBIA ANDRADE - 

OAB:6.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13.138-MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430

 Posto isso, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Obrigação de 

Fazer para Cumprimento Forçado de Contrato de Plano de Saúde com 

Pedido de Antecipação de Tutela Específica promovida por Ellozel de 

Jesus Pacheco de Andrade em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa 

de Trabalho Médico, revogando a decisão de fls. 80/84.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 

85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Contudo, o autor está isento 

do pagamento em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.Publique-se. 

Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Cuiabá, 14 de agosto de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892558 Nr: 24953-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO DOMINGOS PASSOS

 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Inexigibilidade 

de Débito c/c Tutela Antecipada promovida por Aldo Domingos Passos em 

desfavor de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – Rede 

Cemat.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º do Código de 

Processo Civil. Todavia, por ser a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, o pagamento ficará suspenso (art. 98, § 3º do NCPC).Certificado 

o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de agosto de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 912237 Nr: 38332-42.2014.811.0041

 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: JOSÉ FLAVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO ROGÉRIO LEÃO 

MONTEIRO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRUIO FERREIRA - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6522, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JR - 

OAB:7021

 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.: 442899 Nr: 18758-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI NANAMI UESUGUI IANAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:OAB/MT 13.754-A

 "(...)E, em caso negativo, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de cinco dias (...)"

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 710123 Nr: 3052-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. FILIPPO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ RODRIGUES 

NARUSE - OAB:116.231/SP, MIYOSHI NARUSE - OAB:78083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160813 Nr: 36256-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18.213/MT, JACKSON F. COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

JOSE JOAO VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 770412 Nr: 23429-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOBETO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETESON LEANDRO TUMELERO, JUSARA 

TUMELERO, ANDREZA CRISTINA FAUSTINI CAS, MARCIO DE PAULA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ L. XAVIER MACHADO - 

OAB:OAB/MS 7676, CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - 

OAB:11429/MS, JOÃO PEDRO PALHANO MELKE - OAB:14894, 

MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - OAB:9479, MARIO OLIMPIO 

MEDEIROS NETO - OAB:12.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3079-A/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 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 813732 Nr: 20202-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL VICENTE GHELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107970 Nr: 13847-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)Com as informações, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.(...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 152286 Nr: 6462-28.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 VIEIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS MAIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT, CÉZAR ROBERTO ZILIO - 

OAB:6507, FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - OAB:6707

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o Auto 

de Avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106469 Nr: 13164-67.2016.811.0041

 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: CARLOS CÉSAR LARA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1269864 Nr: 27612-11.2017.811.0041

 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: HÉLIDA CARLA FERREIRA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR - OAB:23.050/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/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 
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influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140473 Nr: 27621-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO MARCO LOPES DA COSTA, ROSALIE MIRANDA 

GOMES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELA P. B. DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ABADIA AGUIAR - 

OAB:OAB 2.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 975107 Nr: 11664-97.2015.811.0041

 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: LAICE DE SOUZA PISSOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CRISTOVÃO FREIRE PUFAL, 

MARIA LUIZA RODER PUFAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO ARAUJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 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.: 1151024 Nr: 32152-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO TREVISAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHABITA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, RAPHAELA PASSOS S. BUENO - OAB:20.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730994 Nr: 27093-46.2011.811.0041

 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: ESPOLIO DE CRISTOVÃO FREITE PUFAL, MARIA LUIZA 

RODER PUFAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAICE DE SOUZA PISSOLATO, EUNICE DE 

OLIVEIRA, RAGNAR LEBRASQUE DE OLIVEIRA DINIZ, LARISSA DE 

OLIVEIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ELTON RUBENS DO 

ESPIRÍRITO SANTO - OAB:7463, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:OAB/MT 6.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO ARAUJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547/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.: 446691 Nr: 20941-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DA COSTA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058113 Nr: 50119-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARAISO DAS TINTAS COMERCIAL LTDA, BRUNO 

SOARES CINTRA BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA LUZIA TAVARES ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSKI GALESKI - 

OAB:8.660 MT, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 "(...)Se frutífera, intime-se o Exequente para informar o seu interesse na 

relação encontrada, no prazo de cinco dias (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 225346 Nr: 32715-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL 

LTDA ( COLÉGIO EXPRESSÃO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Após, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de cinco 

dia(...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 403494 Nr: 35329-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHV GÁS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA JUSSARA NOGUEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 "(...)Em caso negativo, intime-se a parte credora para se manifestar, no 

prazo de cinco dias.(...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073479 Nr: 56859-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XERYUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 

ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDENIR AMADEU ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN MINTZ - 

OAB:136.652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com as informações, intime-se a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889366 Nr: 22833-18.2014.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LUIZ AMORIM SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MENDES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍNTIA RAFAELLY ASSUNÇÃO E 

SILVA - OAB:14.971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS DE MELO 

SANTIAGO - OAB:14.359/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÍNTIA RAFAELLY 

ASSUNÇÃO E SILVA, para devolução dos autos nº 

22833-18.2014.811.0041, Protocolo 889366, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237547 Nr: 6565-64.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY FARINA JUNIOR -ME, ESCOLA DO 

FARINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PEREIRA BUENO - 

OAB:9181-MT, ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - OAB:20380/MT, 

CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA 

PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - OAB:2906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB:3286-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIO SOUZA 

PONCE, para devolução dos autos nº 6565-64.2006.811.0041, Protocolo 

237547, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 225699 Nr: 33014-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLER SILVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO POSSAS DE 

CARVALHO - OAB:2623/MT

 Visto.Quanto ao pedido de inclusão de Carlos Bezerra no polo passivo, 

em atenção ao artigo 134 e seu §1º, do Novo Código de Processo Civil, 

desentranhem-se as petições e documentos de fls. 1.123/1.150, devendo 

ser autuada em apartado, como Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica, em desfavor de Carlos Bezerra (fl. 1.131).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$ 

2.752.361,43.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 as devidas anotações.Quanto à multa, vê-se 

que já consta uma penalidade fixada no despacho de fl. 659, assim, 

indefiro, por ora, o pedido.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 17440 Nr: 10045-60.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CRISTINA BOA MORTE 

BRANDÃO - REPRESENTANDO MENOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/MT

 Codigo-17440

Vistos.

 Em relação ao pedido feito nas fls.278/281, oficie-se o DETRAN/MT, para 

que o mesmo proceda a baixa da restrição judicial de fls.74/75, do veiculo 

de placa: JYG - 3708.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1139328 Nr: 27140-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNDSC, MARIA DOMINGAS DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código - 1139328

Visto.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo que a sentença de 

fls.137/139 é contraditória, vez que não descreveu o membro afetado 

conforme havia sido concluído em perícia médica, requerendo o 

acolhimento destes embargos.

A embargada não apresenta contrarrazões ao recurso, conforme certidão 

de fl.160.

É o relatório.

Decido.

O art. 1022 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que 

cabem Embargos de Declaração, quais sejam: ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo.

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se a existência de erro 

material na sentença prolatada, pois constou equivocadamente punho 

direito no paragrafo 2ª de fl.138-v.

 Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração de 

fls.141/142, para retificar o 2ª paragrafo das fls. 138-v, fazendo constar:

 A perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta 

da Estrutura Craniofacial, devendo ser calculada sobre o percentual para 

o membro lesado, ou seja, 25% de 100%.

No mais a sentença permanece tal como lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1156720 Nr: 34579-09.2016.811.0041

 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: MARIA PEREIRA DAS NEVES, VANEIDE NEVES 

CORDEIRO

 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:8506-A

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, III, do NCPC.Considerando que a extinção do 

processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da 

parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se 

apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, os termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC. 
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Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1095393 Nr: 8561-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS FLEX LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINERIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE SELLA SIMÕES - 

OAB:20.639, FABÍOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.997-MT, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - 

OAB:12.689-B/MT, THAIS REGINA RETORE - OAB:12.689-B

 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 nos bens apresentados à penhora pela parte executada na 

Petição de fls. 130/146.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173057 Nr: 41338-86.2016.811.0041

 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: MATHEUS SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, III, do NCPC.Considerando que a extinção do 

processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da 

parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se 

apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, os termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC. 

Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067240 Nr: 54172-58.2015.811.0041

 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: LUIZ FELIPE 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do 

Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de 

redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento 

danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida.Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 14 de agosto de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 118836 Nr: 3433-48.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISSA RADI SPOSITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES CIDADE DE 

CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4.839-A/MT

 Certifico que estes autos foram desarquivados a pedido da parte 

exequente. 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1018032 Nr: 30933-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, III, do NCPC.Considerando que a extinção do 

processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da 

parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se 

apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, os termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC. 

Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 870080 Nr: 9624-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ADORNO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO 

MARTINS - OAB:13.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Verifica-se que a Executada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

efetuou pagamento voluntário no valor de R$ 8.572,19 (oito mil quinhentos 

e setenta e dois reais e dezenove centavos), conforme demonstra às fls. 

105/107.

À fl. 109 o Exequente concorda com o valor depositado pela Ré e requer o 

levantamento do valor disponibilizado nos autos.

Diante do exposto, expeça-se alvará em favor do Exequente para 

levantamento do valor disponibilizado nos autos, conforme requerido à fl. 

109.

Havendo a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA esta ação, com 

fulcro no artigo 924, II do Novo Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerida.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 870080 Nr: 9624-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ADORNO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO 

MARTINS - OAB:13.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença, pelo que determino que se 

proceda as anotações na autuação e no Sistema Apolo.

Intime-se a parte executada PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

por intermédio de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagarem o valor total do débito sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), sobre o valor do débito e expedição de mandado de 

penhora e avaliação, nos termos do art. 475 – J, do CPC.

Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO-RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006254-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO THIAGO MARTINS LEMOS (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006254-70.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GILBERTO THIAGO MARTINS LEMOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. Retifique-se a autuação, 

conforme solicitado pela parte ré. GILBERTO THIAGO MARTINS LEMOS, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 06/11/2015, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, falta de interesse de agir pela 

ausência de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, bem como ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do prévio 

pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto à alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

de o comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, 

os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 
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pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 06/11/2015. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que GILBERTO THIAGO MARTINS 

LEMOS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022392-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIQUEIRA EUGENIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022392-15.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDO SIQUEIRA EUGENIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FERNANDO SIQUEIRA EUGENIO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 02/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML e do 

boletim de ocorrência. No mérito alega a ausência de comprovação do 

pagamento do seguro obrigatório, imprescindibilidade de produção da 

prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de 

condenação, existência de regra específica sobre a matéria, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 
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cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML e do boletim de 

ocorrência, estes assuntos serão analisados com o mérito por com ele se 

confundir. No mérito, embora constatada a ausência do boletim de 

ocorrência , sabe-se que este não é o único documento hábil a comprovar 

a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com 

os demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

MORTE. ACIDENTE OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, 

NO CASO. 1. A ausência do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o 

dever de cobertura. Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre 

o evento morte e o sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré 

pelo pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) 

(TJ – RS – AC: 70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

de Justiça do dia 29/06/2018) Desse modo, o boletim de atendimento 

juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

02/05/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que FERNANDO 

SIQUEIRA EUGENIO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial 

a parte ré tenha requerido complementação do laudo, entendo 

desnecessário tal pedido, vez que apenas protelaria o deslinde do 

processo, o qual encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 
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também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019204-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO KISSLER (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 SENTENÇA Processo: 1019204-14.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SILVINO KISSLER REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. SILVINO KISLLER, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/08/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento da 

diferença do seguro obrigatório, no valor mensurado pela perícia médica, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse de agir pela satisfação da indenização em 

esfera administrativa, bem como ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

improcedência do pedido de complementação da indenização, a quitação, 

insubsistência do pedido devido à pretensão do autor já ter sido satisfeita, 

impugna os documentos juntados, impugna os documentos médicos em 

nome de terceiro, alega litigância de má-fé devido a omissão de pagamento 

administrativo prévio, discorre sobre os valores, a forma de pagamento, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) Quanto à 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré ainda impugna 

os documentos juntados, alegando para tanto que as assinaturas 

constantes nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, 

esta argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. Dessa forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/08/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

SILVINO KISSLER apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 
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parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido o pagamento administrativo no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), como consta ID 

8208727, logo a parte recebeu todo o valor indenizatório a que faz jus. 

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Silvino Kissler em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com 

fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o 

pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

16 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038479-46.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JEFFERSON TOSCHI FERNANDES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. JEFFERSON TOSCHI 

FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 07/09/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento integral do seguro obrigatório, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 

falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 205 de 590



homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/09/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JEFFERSON TOSCHI 

FERNANDES DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Embora em manifestação ao laudo 

pericial a parte ré tenha requerido complementação do laudo, entendo 

desnecessário tal pedido, vez que apenas protelaria o deslinde do 

processo, o qual encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031911-14.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SOLANGE ALMEIDA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SOLANGE ALMEIDA DE JESUS, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 25/03/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro, conforme determinado em lei, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 25/03/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que SOLANGE ALMEIDA DE JESUS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta por lesão neurológica de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta por 

lesão neurológica, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Com relação aos juros 

de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a 

Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 
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membro/segmento afetado, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017835-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA XIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017836-48.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Vilma da Silva 

Ximenes contra Unimed Cuiabá – Cooperativa de Serviços Médicos. 

Primeiramente, mantenho a decisão agravada por seu próprios 

fundamentos. No mais, foi concedido prazo para que a autora 

comprovasse a sua hipossuficiência, acostando documentos 

comprobatórios, como copia da carteira de trabalho, declaração de 

imposto de renda, holerites, entre outros. Todavia, a mesma acostou, tão 

somente, declaração do INSS que não recebe qualquer benefício, sendo 

este documento inábil para comprovar a situação de hipossuficiência da 

autora, que, em que pese a alegação de não possuir renda, faz tratamento 

na cidade de São Paulo, em um Hospital de Alto Custo, assessorada por 

um advogado particular, tendo informado na inicial que é representante de 

vendas. Desta feita, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita concedido à 

parte autora, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para acostar aos 

autos o comprovante de recolhimento de custas. No que tange ao 

aditamento da inicial ID 14336685 , ACOLHO o mesmo. Outrossim, uma vez 

que, não há nos autos noticias do indeferimento do pedido para a 

realização de cirurgia, e que no laudo médico acostado não consta a 

urgência na sua realização, intime-se a parte requerida para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do alegado pelo autor, e 

posteriormente voltem-me conclusos para a análise do pedido. No mesmo 

prazo, o autor deverá acostar copia integral do documento ID 14336711, a 

fim de comprovar a cobertura da cirurgia no Hospital indicado. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito Ofício nº 081/2018 Cuiabá, 30 de julho de 2018. A Sua Excelência a 

Senhora Desembargadora Maria Helena G. Póvoas DD. Relator do Agravo 

de Instrumento nº 1007032-32/2018 – Capital Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso Cuiabá - MT Assunto: Informações Senhora 

Desembargadora Relatora, Reportando-me a solicitação de Vossa 

Excelência, informo a V. Exa. que trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

proposta por Vilma da Silva Ximenes contra Unimed Cuiabá – Cooperativa 

de Serviços Médicos. Cumpre-me informar que em sede de juízo de 

retratação a decisão atacada foi mantida por seus próprios fundamentos. 

Igualmente esclareço que NÃO foi cumprido o art. 1018, caput e § 2º do 

Código de Processo Civil. Era o que me cumpria informar. Renovo nesta 

data, protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030573-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYRIK EVERTON DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030573-05.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT proposta por Thayrik 

Everton de Campos, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. A 

parte requerida notícia através da peça anexada-ID. 12457304 a 

existência de litispendência. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Em 

consulta ao Sistema PJE e ante o noticiado pela parte requerida, verifico 

que 29 de maio de 2017, fora distribuída ação idêntica, com as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, qual seja, “AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. 

(processo nº 51016834-62.2017.8.11.0041)”, o que enseja em 

litispendência. A litispendência, perempção ou coisa julgada são 

pressupostos processuais negativos, isto é, são circunstâncias que, se 

verificadas dentro do processo, ensejam sua extinção. Dá-se a 

litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em 

curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). 

Dispõem os art. 485, V, § 3º e 337, § 1º, 2º e 3º, ambos do Código de 

Processo Civil: Art. 485. 0 juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada; (...) § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante 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; (...) No caso em exame, 

ocorreu a litispendência porque o requerente repetiu ação idêntica a uma 

já em curso, ou seja, idêntica a ação nº 1016834-62.2017.8.11.0041 que 

versa sobre as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, V do Código de 

Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 85 §2ºdo Código de 

Processo Civil, ficando a execução suspensa face a gratuidade deferida 

nos presentes autos. Outrossim, Determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos indexados – ID. 13278961, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Transitado em julgado, 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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012888-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. A. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - MT19828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012888-48.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 14217482, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 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. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004081-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEI CARDOSO OAB - MT0012904A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO (RÉU)

ANDREA BOSCOLO CAMARGO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004081-73.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Geraldo Rodrigues Ferreira 

em face de Joaquim Fabio Mielli Camargo e Andrea Boscolo Camargo. 

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 06/11/2018 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014672-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAMASTIL PRAT K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 16/10/2018, às 10h30. CUIABÁ, 16 de agosto de 2018. 

DANILO GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014997-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIMENTEL LOPES (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 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014997-35.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LEONARDO PIMENTEL LOPES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A parte autora manifestou - ID - 

13463775 pela desistência da ação. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da 

ação formulada pela parte autora para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, VIII do Código de Processo Civil, condenando a parte que desistiu ao 

pagamento das eventuais custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, ficando a execução suspensa face a gratuidade deferida 

nos presentes autos. 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: 1022161-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON LUIS GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 10122161-85.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se integralmente conforme decisão de Id nº 11974773. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034240-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE MARIA FELIX (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034240-96.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Grêmio Desportivo Olavo Bilac 

– GDO em desfavor de Arlene Maria Felix. As partes formularam acordo 

conforme ID 12121655, requerendo a homologação do mesmo e a sua 

suspensão até o cumprimento dos termos firmados. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

12121655, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. Os autos 

aguardarão em arquivo provisório até 10/07/2020, ocasião em que as 

partes deverão serem intimadas para informar o cumprimento do acordo, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011631-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA SILVA FINGER (RÉU)

ZENESIO FINGER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011631-85.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A em desfavor de 

Zenesio Finger e Ana Lucia Silva Finger, com pedido de tutela de urgência 

para que seja determinada a desobstrução da passagem para a 

continuidade das obras da construção da linha de distribuição, bem como 

para que seja averbada na matrícula do imóvel a existência da demanda. 

Consta na inicial que a autora é a concessionária local responsável pela 

distribuição de energia elétrica no Estado, tendo realizado diversos 

investimentos voltados à construção de linhas de distribuição, diante da 

necessidade de ampliação do sistema de energia elétrica. Aduz que na 

região de Barro Duro/Chapada dos Guimarães/MT está sendo ampliada 

uma linha de distribuição, com aproximadamente 41,5 km de extensão, 

interligando os municípios e agregando diversos benefícios para a 

sociedade. Informa que a aprovação do projeto ocorreu por meio da 

Resolução nº 6.624/2017, todavia, ainda que exista a comprovação de 

utilidade pública, a parte requerida se negou a autorizar o ingresso dos 

servidores da parte autora para a execução das obras necessárias. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 
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conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que necessita da concessão de servidão administrativa de 

passagem, para a execução de obras de linhas de transmissão em imóvel 

de propriedade da parte requerida, mediante o pagamento de indenização, 

todavia, a requerida se recusa a aceitar as propostas realizadas pela 

autora, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para 

que seja autorizado o deposito do valor ofertado a título de indenização, 

bem como determinada a imissão da autora na posse do imóvel 

pertencente a requerida, para a execução das obras necessárias. No 

caso em tela, informa a parte autora que é concessionária federal de 

transmissão de energia elétrica, possuindo a concessão para a instalação 

de linha de transmissão entre a subestação Jauru à subestação Cuiabá, 

necessitando instalar as linhas de transmissão no imóvel pertencente ao 

requerido, todavia, o mesmo se recusa a permitir a execução dos 

serviços, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, 

para que seja determinada a desobstrução da passagem para a 

continuidade das obras da construção da linha de distribuição, bem como 

para que seja averbada na matrícula do imóvel a existência da demanda. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora é 

concessionária de transmissão de energia elétrica, a qual incumbe à 

realização de obras de ampliação da rede básica, com a implantação de 

uma linha de transmissão, devendo executar as obras necessárias, 

operar a rede de transmissão e manter as instalações pelo tempo 

constante no contrato de concessão, bem como se verifica também que 

foi declarada a utilidade pública para a instalação da linha de transmissão 

elétrica e para a concessão de servidão administrativa na ária em 

discussão nos autos. (ID nº 12981845) Desse modo, resta evidenciada a 

probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, tendo em vista se trata de implantação de serviços 

públicos, havendo legislação autorizativa de imissão provisória e houve 

declaração de urgência na petição inicial. Importante mencionar o 

oferecimento de indenização no valor de R$ 490,77 (quatrocentos e 

noventa reais e setenta e sete centavos), conforme laudo pericial feito 

pela parte autora (ID nº 12981846), todavia, nada impede eventual 

apuração do valor devido durante a instrução processual e, 

consequentemente, possibilidade de complementação do depósito. 

Todavia, com relação ao pedido de averbação da demanda na matrícula do 

imóvel, entendo que o mesmo não merece acolhimento, tendo em vista a 

ausência de fundamentos que justifiquem a anotação no documento. 

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, 

MEDIANTE PRÉVIO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e determino que a requerida se abstenha de 

praticar qualquer ato que vise a obstrução da passagem para a 

continuidade das obras de construção da linha de distribuição na área em 

discussão, bem como não dificulte a passagem e acesso das pessoas 

autorizadas pela autora para a realização das obras, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Formalizado o depósito, 

expeça-se o necessário. Designo audiência de conciliação para o dia 

10/09/2018, às 10:30 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). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a cópia de seus documentos 

constitutivos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, 

caso necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por 

Oficial de Justiça Plantonista. Cumprida as determinações acima, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2017. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011289-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011289-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reclamação por Negativação Indevida ajuizada por 

Valdeir Lima da Silva em desfavor de BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento, com pedido de tutela de urgência, para que 

seja determinada a baixa da negativação existente em nome do autor. 

Consta na inicial que o autor possuía um contrato de financiamento junto à 

instituição financeira, tendo quitado o mesmo em abril do ano de 2017, 

conforme baixa da alienação fiduciária junto ao órgão estadual de trânsito. 

Aduz que foi surpreendido com a existência de um protesto em seu nome, 

no valor de R$ 7.739,15 (sete mil setecentos e trinta e nove reais e quinze 

centavos), com relação a uma suposta dívida junto à parte requerida, com 

vencimento em 08 de julho de 2012. Informa que a restrição é indevida, 

tendo em vista a ausência de débitos entre as partes. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 
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réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, pretende a parte autora a retirada dos 

apontamentos do protesto, visto que afirma inexistir débitos entre as 

partes. Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos 

autos indicam a probabilidade do direito do autor, diante da alegação de 

pagamento e quitação dos débitos entre as partes, conforme boleto de 

financiamento constante no Id nº 12953203 e a existência de protesto em 

nome do autor (Id nº 12953201). Do mesmo modo, há urgência no pedido, 

uma vez que o perigo de dano consiste em manter a restrição existente 

em nome do autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade 

da medida. O protesto constitui em coação para forçar o pagamento, em 

razão dos percalços para essa negativa traz àquele que tem seu nome 

protestado. No presente momento, verifico restar presentes os requisitos 

autorizadores para a concessão da medida pretendida. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE CAUÇÃO a ser 

oferecida e/ou formalizada no prazo de 05 (cinco) dias, para DETERMINAR 

A SUSPENSÃO DO PROTESTO do título descrito na inicial, indicado ao 4o 

Serviço Notarial de Cuiabá/MT, até o deslinde da demanda, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Prestada/formalizada a caução, 

lavre-se o termo e expeça-se oficio ao Cartório do 4o Ofício de Notas e 

Protestos de Cuiabá/MT, determinando a suspensão de protesto, 

observado que o título permanecerá sob a guarda do Senhor Oficial de 

protesto até ulterior decisão deste Juízo. Designo audiência de conciliação 

para o dia 10/09/2018, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962173 Nr: 5729-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO DOS SANTOS MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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 Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1015416 Nr: 29883-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS GOMES DE SIQUEIRA, CLAUDECIR 

ROQUE CONTREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública- CUIABA - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999543 Nr: 23252-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCOAL SIDNEI MARIANO MARTINEZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 162/169 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999119 Nr: 23051-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON - EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E INDÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

C. MARQUES - OAB:9995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 Vistos, etc.

Considerando as informações prestadas às fls. 55-verso, oficie-se ao 

Juizado Especial Cível da Comarca de Ipanema/MG, para que preste 

in formações,  com urgênc ia ,  acerca do processo n º 

0010609-59.2011.8.13.0312, acerca das partes e seus dados, a 

existência de penhora, e os dados do bloqueio, se possível, 

encaminhando o extrato do sistema BACEN, a fim de instruir o presente 

processo.

Com a resposta, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998804 Nr: 22949-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 
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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: BENEDITA DE JESUS PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança proposta por Benedita de 

Jesus Padilha em face de Luiz Carlos de Lima.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a inadimplência do 

requerido e o excesso na cobrança.

 Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960065 Nr: 4829-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE CRISTINA SACRE DE CAMPOS, CVL IMÓVEIS 

LTDA - ME, MARCO AURÉLIO DA SILVA, MARISA MOCKER MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO RUEDA DOS SANTOS EPP, PABLO 

RUEDA DOS SANTOS, NÍVEA FERNANDA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Ludmilla de Moura Bouret - 

OAB/MT 8.476 - OAB:, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972624 Nr: 10554-63.2015.811.0041

 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: DOUGLAS PEREIRA GONÇALVES DE ARAUJO

 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:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 97/100 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 o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo conforme 

requerido.

 Após, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se 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.: 1023500 Nr: 33650-10.2015.811.0041

 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: MJDSM, JOSYANE MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE DE ALMEIDA ANDRADE 

- OAB:OAB/MT 14.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 79, determino que se intime pessoalmente o 

patrono da parte autora para cumprir conforme determinado às fls. 74.

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.: 970241 Nr: 9411-39.2015.811.0041

 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: DINA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Joir Augusto Laccal da Silva 

- OAB/MT 9.457 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos verifico a ausência do comprovante de 

união estável.

Assim, faculto a autora para que no prazo de 10 (dez) dias, junte o 

referido documento, sob pena de extinção.

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.: 179531 Nr: 26820-14.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DIANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉZIO LIMA FERANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALZIZIO VIEIRA DE ARAUJO - 

OAB:3773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo legal dar andamento ao processo, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985094 Nr: 16368-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇAO I, OSMAR 

NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIS MARIA GOMES FALCÃO, BENEDITO 

FALCÃO DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Érica Pinheiro 

Bittencourt - OAB:OAB/MT 13.488

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes a fim de 

regularizar a rpresentação processual da requerida, no prazo de 15 dias, 

conforme dcisão de fls. 93, sob pena de desconsideração do acordo 

firmado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002723 Nr: 24579-81.2015.811.0041

 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: HAMILTON GONÇALVES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL VIEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - ICEC - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002497-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MACHADO LEME OAB - SP267225 (ADVOGADO)

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002497-68.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SCANIA BANCO 

S.A. REQUERIDO: PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME 

Vistos. Tendo em vista o teor da petição de Id. 9605961, proceda-se de 

acordo com o R.Provimento n.31/2015, encaminhando as peças 

obrigatórias ao juízo de origem, empós, dê-se a devida destinação ao feito 

conforme orientação da CGJ. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028891-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028891-15.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PLASTICO LTDA - ME Vistos. Tendo em vista que o autor fez letra morta 

do despacho ID.10097677, proceda-se o Sr. Gestor a apuração da 

existência de custas complementares e em havendo intime-se para 

recolhimento em 15 dias sob pena de extinção. No mais, intimo o autor 

para comprovar no prazo acima, a capacidade da pessoa que assina pela 

empresa em firmar o acordo nominado. CUMPRIDO, constata-se que as 

partes entabularam acordo conforme se infere do Id 10337039 , pleiteando 

por sua homologação e suspensão até o integral cumprimento deste. 

Posto isso, HOMOLOGO o acordo de vontades firmado nesta Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em face de 

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME, e 

determino a suspensão do feito até o adimplemento da avença, que 

ocorrerá no dia 09/10/2022. Após o transcurso do prazo, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 dias manifestar-se acerca do 

adimplemento da avença, salientando que seu silêncio redundará em 

anuência tácita à extinção do feito. DESCUMPRIDO, certifique e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013836-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO)

PRISCILA MORAES BORGES OAB - RO6263 (ADVOGADO)

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS BUENO TRINDADE (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013836-58.2016.8.11.0041. DEPRECANTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB 

CREDIP DEPRECADO: JONATAS BUENO TRINDADE Vistos etc... Em regular 

impulso oficial, procedo a pesquisa do endereço do executado por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo). Intimo o 

requerente para, no prazo de 15 dias promover ao depósito de diligência, 

nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de devolução da 

missiva. Após, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser 

cumprido no endereço: Avenida Coronel Jose Estevão Torquato da Silva, 

Nº 49, Bairro Jardim Vitoria, nesta cidade. Em caso de inércia por mais de 

30 dias, devolva-se a missiva ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. 

CUMPRIDO, proceda-se valendo a cópia da deprecada de mandado. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014601-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ALVES LARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do petitório de ID 14791625, bem 

como sobre os documentos de ID 14791686/ 14792352 / 14791804/ 

14791886 / 14791950 / 14791992/ 14792038/ 14792083/ 14792128/ 

14792174/ 14792196/ 14792236/ 14792267 / 14792284, sob as penas da 

lei. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 808170 Nr: 14632-71.2013.811.0041

 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): DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE, FELICITA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação de cobrança em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face 

de ZEZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP e DIEGO 

MEDEIROS CRIVELENTE. Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 157/158, 

haja vista que os veículos se encontram em nome de terceiro (extratos em 

anexo).Ademais, defiro o pleito de fls. 159/160 e, procedo pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

devedores(...)Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do credor no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe e, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de 

arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

DEVEDORES.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 332556 Nr: 3439-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DURAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de SUSPENSÃO, nos termos do art. 921, inciso 

III do Código de Processo Civil. No mais aguarde- se o deslinde nos autos 

em apenso. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1053426 Nr: 48092-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CONRADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1046908 Nr: 44825-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da analise dos autos, constato que o AR de citação de fls. 64 fora 

recebido por terceiros, não podendo se afirmar com certeza se aquele é o 

local de residência da devedora.

Ademais, em regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual endereço 

da requerida por meio do sistema INFOJUD, ocasião em que obtive êxito 

(extrato em anexo).

Desta feita, INTIMO o requerente para, em 15 dias promover aos depósitos 

das diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou 

a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse, observando que pedidos 

diversos darão vazão a aplicação da multa do artigo 77 do CPC.

Após, expeça-se mandado de citação aos endereços:

 Av. dos Trabalhadores, Nº 201, Bairro: Carumbe, Residencial São Carlos, 

Nesta Capital.

Rua 37, 09, QD 44, Setor III, Bairro: CPA III, CEP 78.057-418, Nesta Capital.

Em casa de infrutífera as tentativas de citação em celebração ao princípio 

da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia da requerida, 

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 do processo ao gabinete para 

demais deliberações.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1057655 Nr: 49840-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELY SIQUEIRA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, IVO PEREIRA - OAB:143801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de evitar nulidades futuras, procedo neste momento a anotação 

do Douto advogado Ivo Pereira, no sistema Apolo.

Desta feita, intimo a parte requerente para no prazo de 05 promover ao 

depósito de diligência no prazo de 15 dias, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.
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Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, concluso para extinção por 

manifesto desinteresse, sendo desnecessária a intimação da Instituição 

Financeira via correio com aviso de recebimento, ante o AR de fls. 49.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 373331 Nr: 10168-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. DIAS DE SOUZA HOTEL, ADELINO DIAS DE SOUZA, 

DALVA DIAS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT, ALUISIO DIAS DE SOUZA - OAB:10580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

O Banco aduziu às fls. 400/402 que a proposta de honorários de fls. 

395/398 se revela excessiva em relação à exigência do assunto, tendo, 

na mesma oportunidade, asseverado que a referida perícia é 

desnecessária.

Com efeito, não obstante aos argumentos do Banco, MANTENHO a 

decisão de fls. 386/387 e MINORO os honorários de R$7.980,00 para 

R$5.800,00.

 Desta feita, intime-se o Expert (via Telefone) para que se manifeste no 

prazo de 15 dias e, estando de acordo, intime-se o banco para que efetue 

ao pagamento em igual prazo, sob pena de bloqueio.

Caso contrário, conclusos para nomeação de outro perito.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789437 Nr: 43443-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação em fase de cumprimento de sentença.

O Banco efetuou ao pagamento do montante que entendia devido às fls. 

291/293, contudo, apesar de datas equivocadas (contestação e citação), 

tenho que não houve impugnação, bem como, o autor foi intimado para 

declinar seus dados bancários quedando-se inerte.

Desta feita, JULGO E DECLARO EXTINTA esta Ação de Repetição do 

Indébito, em face do pagamento do valor devido pelo Banco, o que faço 

com base no artigo 924, II do CPC.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1027577 Nr: 35604-91.2015.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista cumprimento parcial de procedimento para andamento dos 

autos, uma vez que às fls. 91/92 comprovou o pagamento de custas 

judiciais, entretanto não comprovou nada acerca da CUSTA DO 

CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO DO JUÍZO DEPRECADO, uma vez que 

cabe ao autor diligenciar junto ao juízo deprecado (comarca de 

Rondonópolis) o procedimento de emissão de guia de cartório não 

oficializado. Desta forma procedo a intimação da parte autora para que no 

prazo de 05 (cinco) dias EFETUE A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. E, ainda 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 custa de 

cartório NÃO OFICIALIZADO da comarca deprecada de Rondonópolis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1098544 Nr: 9940-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PAULO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 63/64, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1108356 Nr: 14012-54.2016.811.0041

 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): ANTÔNIO CESAR ALVES DUARTE

 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:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 75/76,dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1169540 Nr: 39975-64.2016.811.0041

 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): SIDNEY PEREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 71/72, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 726441 Nr: 22227-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLEX AUTO PEÇAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Intimação do Banco Bradesco S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

esclarecer o seu pedido de fls. 154, tendo em vista que as fls. 152 já 

houve expedição de alvará judicial, sob pena de arquivamento dos autos 

em caso de silêncio, ante a conclusão da prestação jurisdicional.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 401740 Nr: 34238-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:11060-AOAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial que move 

o BANCO BRADESCO FINANCIANCIAMENTO S/A em face de ERIVALDO 

GOMES DE CARVALHO.

Defiro o pleito de fls. 76.

Tendo em vista a publicação de fls.69, certifique se houve manifestação e 

em não havendo, proceda-se conforme despacho de fls.58, dando vista 

ao douto Defensor Público.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 59694 Nr: 2889-50.2002.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDSON SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMO GNOATTO - OAB:4.941, 

ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT

 Vistos e examinados estes autos de nº. 2889-50.2002.811.0041 – Código 

n°. 59694 que move SEBASTIÃO EDSON SOARES move em face de 

BANCO SUDAMERIS NOROESTE S/A.

Tratam-se os autos de Medida cautelar Inominada Incidental proposta por 

SEBASTIÃO EDSON SOARES move em face de BANCO SUDAMERIS 

NOROESTE S/A, ambos qualificados nos autos.

O causídico do requerente foi intimado para habilitar os herdeiros nos 

autos às fls. 62 (14/05/2008), 63, 68, 69, 83, 88, 100 e 103, contudo, 

manteve-se inerte (fls. 105).

Os vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante a ausência de legitimidade e interesse processual no caso em 

comento, a extinção do feito é a medida que se impõe.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA a presente ação cautelar proposta por SEBASTIÃO EDSON 

SOARES move em face de BANCO SUDAMERIS NOROESTE S/A, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015, 

REVOGANDO a decisão de fls.14.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em R$1.000,00.

Sem prejuízo, traslade-se cópia desta decisão aos autos em apenso 

(Código nº 10250).

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1034069 Nr: 38675-04.2015.811.0041

 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 PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO 

PAN S/A em face de CLAYTON RODRIGUES ALVES.

Dá analise dos autos, verifico o pleito de que todas as publicações e 

intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, 

entretanto, constato que os mesmos não possuem poderes para 

representar a parte autora nos autos.

Desta feita intimo os causídico retromencionados para, no prazo de 15 

dias acostar aos autos instrumento procuratório, demonstrando ter 

poderes para estar em juízo em nome da Instituição Financeira.

Ademais, intimo a parte autora para que cumpra conforme o despacho de 

fls. 68.

"Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 60, em regular impulso oficial, 

procedo a busca do endereço atual deste por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo).

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Após, expeça-se mandado de CITAÇÃO ao endereço: AV A, Q 01, LOTE 

17, BAIRRO DJ PAIAGUAS, CEP 78048-000, nesta cidade.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Em caso de silêncio concluso para extinção, sendo desnecessária a 

expedição de AR ante o contido às fls. 66

Cumpra-se."

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, concluso para extinção por 

manifesto desinteresse, sendo desnecessária a intimação da Instituição 

Financeira via correio com aviso de recebimento, ante o AR de fls. 66.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 804623 Nr: 11084-38.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE PAULO PEDROSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de liquidação/cumprimento 

de sentença.

Defiro o pleito do requerente de fls. 131, assim, remetam-se os autos a 

contadoria do juízo para que sejam procedidos os cálculos de acordo com 

a sentença prolatada às fls. 98/100.

Com a juntada do laudo, intimem-se para que se manifestarem, no prazo 

de 15 dias.

Em caso de silêncio conclusos para homologação e arquivamento do feito 

por tratar-se de direito disponível.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 831589 Nr: 37246-70.2013.811.0041

 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: CLOVIS GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO DO 

BRASIL 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 RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, Carla Prato Campos - 

OAB:156.844/SP, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386/SP, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A/MT, 

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103997/MG, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, RAFAEL ANTONIO DA 

SILVA - OAB:244223/SP, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1275492, datado de 08/01/2018).

Tratam-se os autos de revisão contratual promovida por Clovis Gomes da 

Costa em face de Banco BMG S/A, Banco Daycoval S/A, Banco Cruzeiro 

do Sul S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Bonsucesso S/A e Banco 

Panamericano S/A, todos qualificados nos autos.

Às fls. 29/30 ocorreu o deferimento da liminar para limitar em 30% os 

descontos em folha de pagamento quanto aos contratos objetos da 

demanda.

 A presente ação foi julgada extinta às fls. 293/295 nos termos do art. 267, 

inciso IV do CPC/73.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 298, com o posterior 

arquivamento dos autos.

O Banco Bonsucesso requereu o desarquivamento do feito, pugnando 

pela expedição de ofício ao órgão pagador do requerente Clovis para a 

retomada dos descontos em folha de pagamento, uma vez que a presente 

ação foi extinta sem resolução do mérito.

Consignou que a expedição se faz necessária pela impossibilidade de 

retomada dos descontos administrativamente.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante as arguições de fls. 300 e, ante a extinção do feito – fls. 293/295, 

expeça-se ofício ao órgão pagador informando a extinção da ação e a 

revogação da liminar, retornando os descontos mensais, inclusive, quanto 

ao Banco Bonsucesso nos termos contratados.

Após, em nada requerendo as partes, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835386 Nr: 40557-69.2013.811.0041

 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: JOAQUIM BARROS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Vistos, etc.

Ante o requerimento de fls. 128, dou início à liquidação da sentença e, 

determino a remessa dos autos à contadoria do Juízo com o fito de liquidar 

a sentença de fls. 115/121, qual seja, “(...)JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por JOAQUIM BARBOSA BATISTA 

em face de BV FINANCEIRA S/A CFI, para determinar a limitação da 

comissão de permanência à taxa média de mercado, com o afastamento 

da multa moratória, restituindo-se de forma simples eventual cobrança a 

maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo 

INPC, contado de cada desembolso. (...)”

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação e, por tratar-se de direito disponível, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 708332 Nr: 1579-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da certidão de fl. 102, dando o devido 

prosseguimento ao feito, sob as penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823525 Nr: 29624-37.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDAIR VIVINA DE CAMPOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Revisão Contratual em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por ABGAIR VIVINA DE CAMPOS em face de BANCO 

SANTANDER S/A.

A sentença de fls. 104/110 julgou improcedente os pedidos formulados 

pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em R$ 3.500,00.

A autora pretendia apelar ao E. Tribunal de Justiça, porém, seu recurso 

não foi admitido ante a ausência do recolhimento do preparo.

Desta feita, o causídico do requerido/exequente apresentou o cálculo de 

fls. 158, razão pela qual, intimo a autora/executada, via DJE, para, no 

prazo de 15 dias efetuar o pagamento do valor de R$ 4.300,45, 

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, tudo cumprido, 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.: 79471 Nr: 4145-67.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA 

- OAB:8203/MT, PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 17.803

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Cédula 

Pignoratícia e Hipoteca - Operação nº. 97/00507-X), ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA, todos 

qualificados nos autos em referência.

Às fls. 287 o Banco apresentou planilha atualizada de cálculo no montante 

de R$794.105,26 (posição em 31/7/2015).

O executado por sua vez, manteve-se inerte, não obstante tenha feito 

carga dos autos às fls. 288 e juntado procuração às fls. 290 sem nada 

requerer.
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Posto isso, nos termos da decisão de fls. 253, HOMOLOGO o cálculo de 

fls. 288, por observar que o mesmo respeita os parâmetros traçados na 

sentença e do v. acórdão.

Ademais, determino a realização de nova avaliação do bem (ante o 

decurso do tempo, qual seja, mais de 08 anos), assim, expeça-se o 

necessário mandado de avaliação do bem imóvel indicado às fls. 125/126, 

nos termos dos artigos 870 e 873, inciso II, do Código de Processo 

Civil/2015.

Com a juntada do laudo avaliativo, intimem-se as partes.

Após, conclusos para designação de hasta, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1225539 Nr: 13295-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES BARBOSA & CIA. LTDA. - ME, JORGE 

RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

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 dos patronos do Banco no sistema 

Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1173666 Nr: 41604-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DURAES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

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 RICARDO NEVES 

COSTA no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 771104 Nr: 24157-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOY MACHADO & CIA LTDA -ME, JOÃO 

CARLOS DE GODOY MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Vê-se dos autos que os executados não foram citados até o 

momento, razão pela qual, em regular impulso oficial procedo a pesquisa 

de seus atuais endereços por meio do sistema Infojud, ocasião em que 

obtive confirmação quanto ao endereço da primeira executada, mas não 

obtive êxito quanto ao novo endereço do segundo (extratos em 

anexo).Assim, expeça-se mandado de citação e demais atos quanto à 

empresa Nortão Madeiras, a ser cumprida no endereço da exordial.Com 

efeito, INTIMO o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)No que tange a 

citação do executado João Carlos, expeça-se edital de citação com prazo 

de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, 

o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação (...)No mais, às fls. 59 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(...)vislumbro dos autos a viabilidade da 

realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis 

de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Com efeito, 

intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.Em 

caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738538 Nr: 35116-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES BARBOSA & CIA. LTDA. - ME, 

JORGE RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, aguarde-se o deslinde dos embargos em apenso.

Após, 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. 57.

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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1231513 Nr: 15366-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CONRADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-A/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

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 (requerimento da parte), RECEBO estes Embargos à 
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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 no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 779648 Nr: 33131-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PINHEIRO LTDA, 

EUFRASIO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de suspensão.

Decorrido o prazo sem manifestação, DETERMINO a SUSPENDO o 

presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do CPC/2015.

No mais, aguarde-se a análise dos embargos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1275973 Nr: 370-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RIBEIRO LEITE - ME, JULIANA RIBEIRO LEITE 

DORFMAN, ZARNOFF RIBEIRO LEITE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1285563 Nr: 3440-68.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1115901 Nr: 16978-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA LUCIA PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1176940 Nr: 42786-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 866453 Nr: 6739-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

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.: 1205273 Nr: 6596-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, JOSÉ 

ANTONIO ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Vistos, etc.

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, preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO estes Embargos à Execução COM 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 749968 Nr: 1652-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBA LUCIA PEREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1278103 Nr: 1261-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PINHEIRO LTDA, 

EUFRASIO LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 761352 Nr: 13814-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA RIBEIRO LEITE - ME, JULIANA 

RIBEIRO LEITE DORFMAN, ZARNOFF RIBEIRO LEITE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem 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.: 1114660 Nr: 16539-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 

ME, JOSÉ ANTONIO ARMOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 
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OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando-se que os embargos em apenso foram recebidos com o 

EFEITO SUSPENSIVO, aguarde-se o deslinde nos autos dos embargos.

Após, conclusos para deliberações e análise do pleito de fls. 58.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 749413 Nr: 779-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

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.: 300451 Nr: 13437-61.2007.811.0041

 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: Pioneira Representações Comerciais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos, etc.

O Expert apresentou o laudo da perícia realizada nos autos (fls. 745/791, 

assim como seus dados bancários para o levantamento do alvará judicial.

 Pois bem.

Em primeiro lugar, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do 

laudo de fls. 745/791, no prazo sucessivo de 15 dias.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação e 

demais deliberações.

Tendo em vista o tempo transcorrido, quanto aos honorários periciais não 

levantados até esta data, procedo a expedição, conforme despacho de 

fls.720, que fixou R$2.500,00 pela autora e R$1.500,00 pelo Banco, sendo 

que a empresa não cumpriu sua parte, motivo do reconhecimento de 

litigância de má-fé, portanto, segue alvará do valor integral referente aos 

honorários periciais em favor GERSON FANAIA PEREIRA, CPF Nº 

209.277.701-72, AGÊNCIA Nº1216-5, CONTA CORRENTE Nº 175.264-2, 

BANCO DO BRASIL S/A (001).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823492 Nr: 29591-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO SERGIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Vistos, etc.

Vislumbra-se dos autos que o autor Afonso efetuou ao pagamento do 

montante referente à quitação do contrato de financiamento (fls. 188/189), 

assim, intimo o Banco para que informe seus dados bancários no prazo de 

15 dias.

Deverá, ainda no mesmo prazo, compromovar à baixa das restrições 

existentes junto ao SNG (extrato em anexo), sob pena reconhecimento de 

ato atentatório à dignidade da justiça, nos molde do artigo 77, inciso IV do 

CPC, com aplicação da multa de 20% do valor da causa devidamente 

atualizada em favor do Estado, bem como, outra que se fizer necessária, 

para o caso de resistência indevida ao comando judicial.

Ademais, oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que proceda à 

vinculação dos valores de fls. 189 a este feito ( ID nº 

081240000004751437).

Após, com a vinculação, conclusos para expedição de Alvará em favor do 

Banco e extinção nos termos do art. 924, inciso II do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783682 Nr: 37424-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOGLAIR BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA DA PRATO 

CAMPOS - OAB:156844/SP, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, NATHÁLIA MONTEIRO - OAB:18873/O, NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341-A, THIAGO MAHFUZ 

VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada das petições constantes da capa dos autos 

(Protocolo nº 201137/2018, datado de 27/02/2018 e 763375/2018 de 

18/07/2018).

O presente feito foi extinto às fls. 267/271 nos termos do art. 267, inciso 

IV do CPC/73, por meio do v. acórdão de nº 72399/2013, razão pela qual 

não conheço dos pleitos de fls. 312/318 e das petições constantes da 

capa dos autos.

No mais, tendo em vista que parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1021981 Nr: 32899-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AURELIANO DA SILVA, EUDES 

NASCIMENTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 112/113, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818311 Nr: 24675-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:20.701/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidos 

em fase de cumprimento de sentença ajuizada por ANAIR RODRIGUES DE 

ALMEIDA em face de BANCO ITAUCARD S/A.

A sentença de fls. 88/92 foi parcialmente procedente no sentido de 

determinar a devolução da tarifa de avaliação do bem em R$ 209,00, 

gravame eletrônico em R$ 46,88, e registro de contrato em R$ 170,00, tudo 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e 

correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Às fls. 109 o Banco depositou judicialmente o montante de R$ 664,16, 

pugnando pelo arquivamento definitivo dos autos ante a satisfação da 

obrigação, porém, às fls. 137/138 a autora pleiteou pela intimação do 

executado para efetuar o pagamento de R$ 1.028,43, sem cumprir o 

comando judicial de fls.135, ou seja, falar sobre o montante já consignado 

nos autos.

Assim, considerando o pagamento efetuado e o silêncio do autor, JULGO 

E DECLARO EXTINTA esta ação em fase de cumprimento de sentença, 

nos moldes do artigo 924, II do CPC.

Intimo o autor para em 15 dias, declinar seus dados bancários.

Transitada em julgado e em nada requerendo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1028809 Nr: 36218-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 109/111, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1201060 Nr: 4980-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILCIO PEREIRA SANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que às fls. 11/13 foi juntado aos autos o comprovante de 

pagamento e a guia de diligência. No entanto, a parte autora deixou de 

apresentar os documentos solicitados na decisão de fl. 09. Sendo assim, 

procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instruir corretamente a missiva, salientando a necessidade de que a 

referida venha acompanhada: DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO INICIAL, DO 

DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO DEPRECANTE, DO INSTRUMENTO DO 

MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, BEM COMO DA CÓPIA 

INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU A INTERPOSIÇÃO DA 

AÇÃO, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1262985 Nr: 25418-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 37/40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 131767 Nr: 17791-71.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS LOJ. DE 

VEST. E CONF.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAJÚ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, 

JOSIMAR SANTOS VILAS BOAS, PUBLIO VILAS BOAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:12484-A, DANIELLE TAQUES - OAB:, MARCO CESAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT

 Intimação da Parte Autora no prazo de 15 (quinze ) dias manifestar-se 

acerca das fls. 407/462 , Carta Precatória bem como, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1267833 Nr: 26957-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR ROSA DE OLIVEIRA, PATRICIA 

BARRETO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 33/46..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 804737 Nr: 11203-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CARLOS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 15 (quinze ) dias manifestar-se 

acerca das fls. 57/72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 730453 Nr: 26515-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTACILIO SEBASTIAO DA CRUZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 116/117, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 762582 Nr: 15116-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER NEVES DE PAULA ME, MANOEL 

PEREIRA DE PAULA, JENNIFER NEVES DE PAULA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 111/112, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 717556 Nr: 11208-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SIMÃO DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS B. MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LAZARO JOSE 

GOMES JUNIOR - OAB:31.757-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Intimação das partes para, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

manifestarem-se quanto à certidão de fls. 268.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 10250 Nr: 6551-90.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLACAS CUIABÁ COMPENSADOS LTDA, ARI 

WOJCIK, SEBASTIÃO EDSON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:OAB/MT 1581, ILMO GNOATTO - OAB:4.941, ROSALVO PINTO 

BRANDÃO - OAB:2255-B/MT

 ,. Requereu, ainda, a improcedência da Exceção de Pré-Executividade, 

por tratar-se manifestamente de via inadequada para discutir as matérias 

trazidos pelos executados. Os autos vieram-me conclusos.Pois bem,Em 

primeiro lugar, sabe-se que a prescrição pressupõe a existência de um 

direito, exigindo a lei que o interessado promova o seu exercício sob pena 

da inércia caracterizar-se em negligência, o que não é o caso dos autos, 

haja vista que o executado SEBASTIÂO compareceu aos autos tendo sido 

citado no ano de 2002.Após, em 2003 foi informado o seu óbito – fls. 

124/125 e desde então o exequente vêm tentando localizar os herdeiros, 

ocasião em que a viúva foi intimada às fls. 303 opondo exceção de 

pré-executividade, ocorre que, não se se admite dilação probatória nesse 

âmbito (exceção), nem sequer cabe à remessa dos autos ao contador do 

juízo para verificar excesso de execução, quiçá demais pesquisas para 

comprovação de existência ou não de patrimônio do executado, uma vez 

que a exceção de pré-executividade é admissível na execução 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.Posto isso, tendo em vista que se trata de matéria não 

passível de análise via exceção de pré-executividade, mas de embargos, 

RECHAÇO tal objeção.Ademais, considerando-se que ante a inexistência 

de inventário, o documento de fls.321 no qual demonstra que o Espólio de 

Sebastião Edson Soares é representado pela Sra. DALVACY ROCHA 

SOARES, anote-se no polo passivo da demanda.Com efeito, intimo o 

exequente para que traga aos autos o cálculo atualizado da dívida, assim 

como, inidque bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção por manifesto desinteresse no recebimento do crédito.Em 

caso de silêncio, intime-se o Banco pessoalmente, via correio com aviso 

de recebimento, para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob a 

mesma admoestação.Empós, com a juntada do A. R, retornem-me os autos 

conclusos para extinção.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 730451 Nr: 26513-16.2011.811.0041

 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): CUIABANA MULTIMARCAS MONZA, WAGNER 

ECHEVERRIA, LINDOMAR BENEDITO DO NASCIMENTO, ORIMANDO 

FELICIANO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939/MT

 Vistos etc.

Segue informações concernentes ao RAI.n.1009015.66.2018 de Lindomar 

Brito do Nascimento, encaminhadas via malote digital.

Aguarde-se o julgamento do RAI, quanto a executada em comento.

No mais, intimo o exequente para manifestar sobre as pesquisas 

realizadas, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se via AR para cumprir em 05 dias, com a 

mesma admoestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1088445 Nr: 5411-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREY E HIDALGO LTDA, FLAVIO FREY, 

MARILZA GIMENEZ HIDALGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 57/58, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792522 Nr: 46619-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILI DA LUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:71028/RS

 Vistos, etc.

Ante aos questionamentos de fls. 127/131, remetam-se os autos à 

contadoria do Juízo para que se manifeste.

Em seguida, intimem-se as partes, em igual prazo (sucessivo).

Após, conclusos para homologação e deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1001138 Nr: 23908-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. MUDIM ME, MARCELO CANTÃO MUNDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 60/65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764637 Nr: 17292-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CLÁUDIO MAZINE -ME, AFONSO 

CLAUDIO MAZINE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1273622.

Vê-se da petição a ser juntada, a informação de que o contrato objeto da 

ação foi cedido, contudo, não há prova da referida cessão, razão pela 

qual, INDEFIRO o pedido.

Ademais, considerando o ano de fabricação do veículo penhorado às fls. 

137 (1988), bem como o valor da dívida que no ano de 2014 estava em R$ 

172.827,87, verifica-se que o bem se enquadra nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, razão pela qual, PROCEDO a baixa da 

penhora sobre o bem (extrato em anexo), senão vejamos:

“Art. 836: (...) Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução. (...)”

Outrossim, diante dos documentos juntados e pesquisas efetuadas, 

denota-se que o imóvel em comento deva se tratar de bem de família, 

porém, assim, mesmo foi requerida sua penhora, portanto, defiro o pleito 

de fls. 140/141 em relação a penhora sobre 25% do imóvel matriculado 

sob o nº 20.489 no Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Cuiabá-MT.

Desta feita, expeça-se mandado de penhora e avaliação, reduzindo-se a 

termo de penhora.

Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777829 Nr: 31206-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU MODAS E CONFECÇÕES LTDA - ME, 

MARIA ROBERVANIA ARRAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

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 Cobrança que BANCO 

BRADESCO S/A em face de LIU MODAS CONFEÇÕES LTDA e MARIA 

ROBERVANIA DA SILVA 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.: 1257465 Nr: 23479-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS CASSIANO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 97/106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 729377 Nr: 25376-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE AREENDAMENTO 

MERCANTIL, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - OAB:9428, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

Inicialmente ao proceder a análise do feito para expedição do alvará em 

nome do causídico Paulo Victor, constatei na procuração de fls.22 que 

este foi nominado como estagiário, portanto, deverá regularizar a 

procuração em comento e/ou indicar outro causídico e dados bancários, 

daqueles constante às fls.22.

Cumprido, conclusos para expedição do alvará conforme consta às 

fls.362v, in fine.

Outrossim, JULGO E DECLARO EXTINTA a obrigação devida pela 

Itauleasing, ante a concordância com o montante depositado.

No que tange a Trescinco deve a parte observar o despacho de fls.362 § 

4º.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 815549 Nr: 21993-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pedido de intimação pessoal do autor ante a 

ausência de localização de seu endereço via sistema Infojud, 

considerando que o mesmo se mudou do endereço declinado na exordial, 

conforme AR de fls. 147.

 A sentença de fls. 90/96 foi julgada improcedente, condenando o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 

R$ 600,00, suspendendo-a por cinco anos, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita.

O autor interpôs o Recurso de Apelação nº 58675/2016, sobre o qual o E. 

Tribunal de Justiça deu provimento para limitar os juros remuneratórios à 

taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil para 

operações da espécie (cartão de crédito), no mesmo período, salvo se a 

taxa cobrada for mais benéfica ao consumidor, a ser aferida em liquidação 

de sentença, bem como para afastar a capitalização de juros e, por ter o 

autor decaído de parte mínima dos pedidos, inverteu o ônus de 

sucumbência.

Assim, o Banco procedeu ao pagamento dos honorários conforme 

comprovante de fls. 137, pleiteando a douta Defensoria Pública às fls. 140 

pelo levantamento do alvará judicial.

Já às fls. 147/144, o requerente/exequente apresentou o cálculo da 

condenação em fase recursal, razão pela qual, INTIMO O 
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BANCO/EXECUTADO, via DJE, para, no prazo de 15 dias manifestar 

quanto ao saldo devedor apurado em R$ 1.679,17 a ser solvido pelo autor 

e, estando de acordo, conclusos para homologação, devendo o Banco 

indicar bens passíveis de penhora.

Ademais, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 

011/2014 – TP OFICIE-SE à Conta de Depósitos Judiciais para que realize a 

necessária vinculação do montante depositado às fls. 137, com cópia da 

guia e do comprovante de depósito.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1058694 Nr: 50371-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME, RAFAEL MARTINS REBEQUI, DIRCEU ARTUR 

REBEQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, das fls. 74/75, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 889117 Nr: 22666-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA MATA & CIA LTDA ME, 

CARLOS ALBERTO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 52/53, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 80125 Nr: 2792-60.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Girardelli V. e Silva, EDWARD ROSSI 

VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:MG/22.225, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - 

OAB:27495/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

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 que move BANCO ITAU UNIBANCO S/A em face de JULIANA 

GIRARDELLI V. E SILVA e EDWARD ROSSI VILELA SILVA, 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.: 63109 Nr: 3611-84.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEBRAND DA SILVA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - OAB:4715

 Intimação da causídica Elisangela Hasse para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme despacho de 

fls. 278 § 4°.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1107956 Nr: 13837-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 101/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 8351 Nr: 2215-77.1999.811.0041

 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: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FARACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em primeiro lugar, junte-se a petição N° 1321544, protocolo de 01/08/2018, 

que encontra-se na capa dos autos.

Ante a juntada de documentos aptos à comprovar a cessão de créditos, 

retifique-se a capa dos autos, devendo passar a constar ATLÂNTICO 

FUNDO DE INVESTIMENTO como polo ativo desta ação.

Com o fito de evitar nulidades futuras, procedo neste momento a anotação 

do Douto advogado WALLACE ELLER MIRANDA, no sistema Apolo.

Desta feita, ante a alteração do polo ativo desta demanda expeça-se novo 

edital de citação.

Em celebração ao princípio da celeridade processual, bem como a 

mudança de posicionamento deste juízo, proceda-se a citação editalícia da 

requerida, 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.

Empós, intime-se o autor para querendo manifestar quanto as alegações 

da Defensoria, em havendo.

Tudo cumprido, proceda-se a conclusão do processo ao gabinete para 
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demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 159837 Nr: 11443-03.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TAVARES DE MELLO FILHO, HENI ALMEIDA 

PRADO TAVARES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lígia Ribeiro Mendonça 

- OAB:SP/78.723, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - OAB:182369/SP, 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 

14.992-A, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT

 Vistos, etc.

O Banco aduziu às fls. 369 e 380 que a proposta de honorários de fls. 

361/367 se revela excessiva em relação à exigência do assunto, no 

entanto, que o valor apresentado e o trabalho a ser efetuado quanto a 

liquidação da sentença de fls.266/280, mantenho-o, salientando, a 

reabertura do prazo para depósito desse montante em 15 dias, sob pena 

de bacenjud.

Tratando-se de apuração de saldo devedor em decorrência de sentença, 

AFASTO os quesitos de fls.316/318.

 Transcorrido, imediatamente conclusos, para designação do início dos 

trabalhos e/ou bloqueio on line.

Sem prejuízo, em consonância com o art. 337 da C.N.G.C, proceda-se à 

abertura de volume.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 874692 Nr: 13191-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RIEDIGER, ROVENA RIEDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 

261.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 54/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71900 Nr: 6856-11.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PYRAMID CONFECÇÕES S/A, ESPÓLIO DE 

JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

VALE - OAB:87009/RJ, RODRIGO JUSTUS DE BRITO - OAB:5.995-A, 

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 199/200, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1117214 Nr: 17572-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID ROGER DE MOURA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 69/70, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 739551 Nr: 36208-91.2011.811.0041

 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): WILSON CUNHA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:4356, MARILENE CORRÊA RAMOS - OAB:9963

 Vistos etc.

Segue alvará em favor do requerido conforme despacho de fls.214.

Outrossim, nos moldes do artigo 924, II do CPC., JULGO E DECLARO 

EXTINTA a presenta ação em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações devidas.

PI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 457702 Nr: 27936-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO TICIANELI - ME, MARCOS ROGÉRIO 

TICIANELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÂMELA NÚSSIA DE BARROS 

FERRETI - OAB:15..903/MT, WAGNER DE BARROS FERRETI - OAB:13530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos para expedição de alvará em favor de Marcos 

Rogério Ticianeli, no entanto, não consta a vinculação do montante de 

fls.505 na conta de depósitos judiciais, desta feita, oficie-se.

Devidamente vinculado, conclusos para expedição.

No mais, defiro o pedido de fls.508, proceda-se e intime-se para 

recolhimento em caso de apuração de custas pendentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 258362 Nr: 20718-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚLEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

GRUPO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMARY PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a expedição dos alvarás conforme disposto na 

interlocutória de fls.167 e não havendo mais questões a serem aventadas 

no caderno processual, considerando a sentença de fls.125/126v, 

arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 346341 Nr: 16590-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILTON PERICLES ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 Vistos etc.

Segue alvará em favor da Instituição Financeira, conforme dados de 

fls.149 e poderes de fls.98/104.

Outrossim, intimo o advogado Ricardo Neves para em 15 dias, juntar 

substabelecimento para esta em juízo em nome do Banco, sob pena de 

desconsideração do contido às fls.148/149.

CUMPRIDO, em nome do princípio do contraditório, intime-se o requerido 

para manifestar quanto aos argumentos do credor de fls.148/149.

CASO CONTRÁRIO, conclusos para efetivação do contido às fls.143 in 

fine.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1173668 Nr: 41606-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Em segundo lugar, ante a arguição de excesso de execução, intime-se os 

embargantes, por meio da Defensoria Pública, pessoalmente, 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), sob pena de não conhecimento dos pedidos revisionais 

e, se for o caso, rejeição liminar dos embargos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 370595 Nr: 7172-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO JOSÉ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução precedida de ação de 

reintegração de posse formulada por Banco Volkswagen S/A em face de 

Túlio José de Almeida, ambos qualificados.

O executado foi citado fictamente às fls. 126/128 e, em seguida 

apresentou os embargos à execução por meio de curador especial (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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1174855 Nr: 42073-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY ARNO FINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORDALINA TEIXEIRA 

GONÇALVES DA CUNHA - OAB:17508/MT, WILLIAN CARMONA MAYA 

- OAB:257.198/SP

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, vê-se dos autos que os fatos narrados não comprovam 

a hipossuficiência momentânea da Embargante para que faça jus à 

gratuidade de justiça.

Como se sabe, o art. 456 da CNJ – MT aduz que a taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível.

Posto isso, sendo que o ônus da prova cabe a quem alega, INTIMO a 

Embargante para, no prazo de 15 dias, comprovar o preenchimento dos 

pressupostos aptos à sua concessão e/ou comprovar o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento liminar dos Embargos.

Consigno que ante a isenção quanto a cobrança de Taxa Judiciária in 

casu, o Embargante deverá recolher apenas as custas judiciais (cuja guia 

deverá ser impressa no sítio do e. TJMT – www.tjmt.jus.br).

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1073057 Nr: 56697-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY ARNO FINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada do mandado nº 509414 de 05/09/2016, constante da 

capa dos autos.

Tratam-se os autos de Ação de Execução formulada por Banco Itaú 

Unibanco S/A em face de Darcy Arno Finger, ambos qualificados.

Foram realizadas todas as pesquisas pertinentes (BACENJUD, RENAJUD, 

ANOREG e INFOJUD – DRF), contudo, o Banco ainda não se manifestou 

acerca de tais pesquisas, razão pela qual o INTIMO para que 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.

Em caso de silêncio, intime-se o Banco pessoalmente, via correio com 

aviso de recebimento, para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob a 

mesma admoestação.

Empós, com a juntada do A. R, retornem-me os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1049910 Nr: 46386-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAWASAKI COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS 

PARA VEÍCULOS LTDA EPP, IWAO KAWASAKI, ROBERTO KAWASAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 Vistos, etc.

Anoto o advogado Agnaldo Kawasaki, que representa Iwao no apenso 
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(1210319).

Com o fito de evitar a desvalorização do montante bloqueado, procedo à 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais (ID’s nº 

072018000010522138, 072018000010522146 e 072018000010522154). 

Com efeito, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução 

nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que realize 

a necessária vinculação do montante transferido nesta data.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1210319 Nr: 8514-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IWAO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, vê-se dos autos que os fatos narrados não comprovam 

a hipossuficiência momentânea da Embargante para que faça jus à 

gratuidade de justiça.

Como se sabe, o art. 456 da CNJ – MT aduz que a taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível.

Posto isso, sendo que o ônus da prova cabe a quem alega, INTIMO a 

Embargante para, no prazo de 15 dias, comprovar o preenchimento dos 

pressupostos aptos à sua concessão e/ou comprovar o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento liminar dos Embargos.

Consigno que ante a isenção quanto a cobrança de Taxa Judiciária in 

casu, o Embargante deverá recolher apenas as custas judiciais (cuja guia 

deverá ser impressa no sítio do e. TJMT – www.tjmt.jus.br).

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747688 Nr: 44942-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTO FESTA E EVENTOS LTDA - ME, 

OLINDINA DOS SANTOS DA SILVA, RONALDO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:

 ,.Foi realizada a citação da executada Olindina às fls. 114.Em seguida, o 

Banco requereu a citação dos demais executados, trazendo aos autos a 

diligência de fls. 123.Pois bem, Ante o teor da pesquisa INFOJUD (extrato 

em anexo) citem-se os executados, quais sejam, a EMPRESA executada 

IMPACTO FESTAS (nome fantasia CIA DAS FESTAS) na pessoa dos 

sócios LARISSA e/ou THIAGO e o terceiro executado/avalista RONALDO 

(endereços nos extratos em anexo). Assim, expeça-se os mandados de 

citação, penhora e avaliação, 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, na forma prevista no artigo 829 do 

CPC/2015.Conste no mandado a possibilidade do executado reconhecer a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do 

CPC/2015.Fixo os honorários advocatícios em R$10.000,00 observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade, bem como defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC/2015.Para tanto, intimo o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, promova à complementação do depósito da diligência 

para cumprimento do mandado expedido nestes autos, nos termos do 

Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou a central de controle dos 

depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de 

Cuiabá/MT, que deverá ser emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Restando 

infrutífera a diligência, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao 

feito com a retirada do edital constante da capa dos autos, sob pena de 

extinção do feito por manifesto desinteresse.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 762327 Nr: 14847-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARCOS LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Não obstante ao teor do requerimento de fls. 81, o Banco não trouxe aos 

autos a planilha atualizada de cálculo, desta feita, intimo-o para que 

requeira o que de direito no prazo de 15 dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, 

haja vista tratar-se de direito disponível.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1092085 Nr: 7101-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACINEIA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Defiro o pleito de inserção de restrição sobre a moto por meio 

do sistema Renajud (extrato em anexo).Ademais, da análise dos autos 

constata-se que em suas diligências os Oficiais nunca localizaram a moto 

no endereço da devedora, além da informação de que a moto fica em 

posse de terceiro prestada pela própria requerida.No entender deste juízo 

especializado, o novo Código de Processo Civil indicou uma nova 

sistemática, onde o princípio perseguido é da regular distribuição do 

direito, com duração razoável do processo(...)CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição(...)Desta forma, cite-se a executada, expedindo-se o mandado 

de citação e demais atos, a ser cumprido no endereço da exordial, para 

pagar o débito devidamente atualizado em 03 (três) dias, sob as penas da 

lei(...)Com efeito, INTIMO o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)pena 

de extinção por manifesto desinteresse.No mais, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora passíveis 

de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito da parte credora.De fato, vislumbro 

dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

da executada passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 228 de 590



serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 394242 Nr: 29647-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS PEQ. 

EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANE DA SILVA SOUZA, ZÉLIA 

SIQUEIRA, LAFAYETH HELIODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada nos Embargos código 1039261 em 

apenso.

Do exame da certidão de fls. 151, observo que a Oficial de Justiça, ao 

suspeitar da ocultação da segunda executada Zelia Siqueira, marcou dia e 

hora para a realização da citação por hora certa e, ao se ter em vista que 

no horário aprazado a requerida compareceu ao ato e recebeu a contrafé, 

tenho que houve a citação pessoal da parte, motivo pelo qual se mostra 

dispensado o envio da correspondência que trata o art. 254 do CPC., 

inclusive esta sendo assistida pela Defensoria Pública.

No mais, constato que os Embargos à Execução firmou alteração mínima 

no título de crédito, portanto, intimo o credor para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo de atualização do débito, com a devida adequação, 

bem assim para pleitear o que entender de direito, visando a satisfação do 

seu crédito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1039261 Nr: 41298-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CHRISTIANE 

DA SILVA SOUZA E OUTROS em face de COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, apenas para determinar 

a redução dos juros moratórios em 1% ao mês, restituindo-se de forma 

simples eventual pagamento a maior, mediante o abatimento ao débito 

cobrado.Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o 

rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento 

de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do 

valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos.Transitada em 

julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e 

baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 379256 Nr: 15096-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JORGE BUDIB, MÁRIO MARCIO 

SALOMÃO BUDIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20.011-A, FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 30.485, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A, 

Matheus Palmeira Figueiredo - OAB:17.944A -MS, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:14.924-A--MS, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - 

OAB:20347/A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Procedam-se à juntada das petições constantes da capa dos autos 

(protocolo nº116863/2018, datado de 07/02/2018, nº1298395 de 

24/04/2018 e nº 614628/2018 de 08/06/2018).

Vislumbra-se dos autos que o exequente comprovou a cessão informada 

às fls. 95/105 e 107/116, desta feita, proceda-se à anotação na capa e 

demais registros quanto a alteração no pólo ativo, com a inclusão de 

FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Ademais, INDEFIRO, por ora, o requerimento constante da petição de 

protocolo nº116863/2018, datado de 07/02/2018 (pendente de juntada), 

haja vista que o exequente não cumpriu as determinações de fls. 86 e 92, 

nem mesmo fez prova nos autos do passamento do executado JUAREZ.

Ato contínuo INTIMO novamente o FUNDO para que, no prazo de 15 dias, 

informe a data em que poderá ser dada como quitada a obrigação 

assumida pelos executados, considerando que a recuperação judicial foi 

encerrada e 10/09/2012, observando que seu silêncio será tido como falta 

de interesse e ação extinta.

 Com efeito, ante informação de que o executado JUAREZ JORGE BUDIB 

faleceu, deverá o exequente trazer aos autos a certidão de óbito e/ou 

promover à habilitação dos herdeiros (se for o caso) em igual prazo, sob 

pena a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819915 Nr: 26186-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUR AGENCIA DE VIAJENS E TURISMO LTDA 

ME, SANDRA MARIA SOARES COELHO, MAITE PINHEDO HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor do despacho de fls.75 e a insistência de intervenção 

do Fundo sem que tenha regularizado sua situação fática no caderno 

processual, resistindo, de forma indevida ao cumprimento do comando 

judicial, nos termos do artigo 77, IV do CPC., reconheço o ato atentatório à 

dignidade da justiça, inclusive, por requere às fls.92, suspensão de um 

feito de que não é parte, a multa de 10% do valor da causa em favor do 

Estado.

Assim, considerando o silêncio do Banco a extinção do feito é medida que 

se impõe, no entanto, para que não se alegue no futuro a falta de 

apreciação de pedido desarticulado do feito, INTIMO o Fundo de 

Investimento para em 05 dias, juntar cessão de crédito, sob pena de 

extinção, sendo desnecessária nova intimação pessoal, diante daquela de 

fls.90 e 91.

Em caso de silêncio, devidamente certificado, imediatamento conclusos 

para sentença.

CUMPRIDO, deverá, ainda, manifestar acerca das pesquisas realizadas 

neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, e/ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, tudo sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.

 Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para extinção, 

haja vista a desnecessidade de expedição de novo A. R (fls. 90/91).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851868 Nr: 54780-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABOQUE TRANSPORTES LTDA, MÔNICA 

PEREIRA MACEDO FALCÃO FERREIRA, MARCELO FALCÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242, RAFAEL MORAIS DALTRO - OAB:12134/MT

 Vistos etc.

Segue sentença em 05 laudas.

Indefiro o pedido de fls.111, em razão da ausência de prova da cessão.

No mais, considerando a destituição dos advogados do Banco do Brasil, 

intime-se via AR, para no prazo de 15 dias, constituir novo causídico e/ou 

juntar prova da cessão e dos advogados da Ativos S/A.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851868 Nr: 54780-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABOQUE TRANSPORTES LTDA, MÔNICA 

PEREIRA MACEDO FALCÃO FERREIRA, MARCELO FALCÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242, RAFAEL MORAIS DALTRO - OAB:12134/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de JABOQUE TRANSPORTES LTDA, MÔNICA PEREIRA MACEDO 

FALCÃO FERREIRA e MARCELO FALCÃO FERREIRA, condenando os réus 

ao pagamento de R$ 154.746,62, corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação.Condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059708 Nr: 50919-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ORMOND LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, zélia ivete michelon - 

OAB:23733/O

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO HONDA S/A em face de EDSON 

ORMOND LOPES, declarando rescindido o contrato firmado entre as 

partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário 

fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, 

contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão 

das benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 732251 Nr: 28420-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOB FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:9012-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao pleito de fls. 171, INTIMO o requerente (via DJE) para que 

comprove a quitação integral do contrato no prazo de 15 dias, sob pena 

de retorno dos autos ao arquivo.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 460807 Nr: 30000-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉLIO GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS HELENA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Considerando o pleito de fls.137, verifique o Sr. Gestor se há custas 

pendentes, em havendo, intime-se para o Banco solver, no prazo de 15 

dias.

No mais, ante a ausência de requerimento da parte interessada, no que 

concerne a liquidação da sentença e, tratando-se de direito disponível, 

devolvam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1124804 Nr: 20816-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO & BASTOS LTDA - ME, EDSON MANOEL 

BASTOS, ROSINEI DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, recebo a emenda de fls. 15/21, ademais, insta consignar 

que em razão da defesa dos executados ter sido apresentada pela 

Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial, não há que se falar 

em custas processuais.

Com efeito, 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.

Outrossim, 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1029015 Nr: 36297-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 Vistos, etc.
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Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, ante a arguição de excesso de execução, intime-se os 

embargantes, por meio da Defensoria Pública, pessoalmente, 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), sob pena de não conhecimento dos pedidos revisionais 

e, se for o caso, rejeição liminar dos embargos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 760360 Nr: 12717-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMO FOMENTO MERCANTIL LTDA, SERGIO 

LEONARDO DE CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 75, qual seja, “(...) proceda-se a conversão 

do arresto de fl. 51 em penhora, lavrando-se o respectivo termo. Após, 

intime-se o Banco para, em 10 dias, comprovar a averbação no Cartório 

competente. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, ficando, desde 

a publicação desta, o credor intimado para depositar o valor para as 

diligências, bem como, apresentar planilha atualizada do débito, tudo sob 

pena de extinção por falta de interesse.(...)”

Transcorrido, em caso de silêncio, devidamente certificado, intime-se a 

Instituição Financeira, via correio com aviso de recebimento, para no prazo 

de 05 dias, manifestar-se, com a mesma admoestação, nos moldes do 

artigo 485, III do CPC.

Sem prejuízo, intimo o Banco para que apresente seus dados bancários 

para o levantamento do montante vinculado aos autos, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 913834 Nr: 39368-22.2014.811.0041

 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): W. DO CARMO PAULA, WELLDEN DO CARMO 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que este juízo já fez todas as pesquisas à sua disposição, 

restando à parte os atos necessários visando a indicação de bens 

passíveis de penhora, portanto, indefiro novo bacenjud.

No mais, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, 

SUSPENDO do presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), 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.: 465704 Nr: 33159-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE LIMA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vislumbra-se dos autos que a executada foi regularmente intimada via DJE 

de fls. 157, contudo, manteve-se inerte (fls. 158).

Desta feita, ante o silêncio da executada – fls. 158, procedo à 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor 

do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta 

de Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores 

contidos nos ID informado no extrato em anexo.

Após, com a vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 

em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo a executada por meio do Douto Defensor Público para que 

se manifeste no prazo de 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO, CPF Nº 057.954.368-44, CONTA 

CORRENTE Nº 3898-9, AGÊNCIA Nº 2725-1, BANCO DO BRASIL S/A 

(001).

Sem prejuízo, INTIMO o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas nos autos, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 760729 Nr: 13105-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Ante a apresentação do cálculo de fls. 238/243 pelo requerente (agosto 

de 2016), o Banco requereu dilação de prazo às fs. 245 (setembro de 

2016), todavia, não aportou a planilha no aprazado.

Em seguida houve a homologação do cálculo e realização de penhora 

on-line (fls. 251/254), ocasião em que o Banco apresentou impugnação 

(novembro de 2016).

Desta feita, ante a divergência quanto aos valores devidos, remetam-se 

os autos à contadoria do Juízo para aferição. Empós, com a juntada do 

cálculo, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 

dias.

Sem prejuízo, procedo à transferência para a Conta de Depósitos Judiciais 

e, não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 

– TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para regularização e 

vinculação dos valores contidos nos ID informado no extrato em anexo.

Tudo cumprido, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783363 Nr: 37060-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHN IMPORTAÇÕES LTDA ME, CANDIDO 

ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI 
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- OAB:13605-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com o fito de evitar a desvalorização do montante bloqueado, procedo à 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor 

do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta 

de Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores 

contidos nos ID informado no extrato em anexo.

Ato contínuo, intime-se o executado Candido via DJE (art. 257 do 

CPC/2015) para que se manifeste no prazo de 05 dias, nos termos do art. 

854, § 2º do mesmo códex.

Outrossim, intimo o Credor para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas, no prazo de 15 dias, assim como requeira o que entender de 

direito, em igual prazo.

Tudo cumprido, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 955798 Nr: 2931-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CICARONI ALBERICI ME, BRUNO 

CICARONI ALBERICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com o fito de evitar a desvalorização do montante bloqueado, procedo à 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor 

do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta 

de Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores 

contidos nos ID informado no extrato em anexo.

Ato contínuo, nota-se dos autos que o executado mudou-se (fls. 103/108, 

sem, contudo, informar nos autos, razão pela qual, a liberação dos valores 

em favor do credor é a medida que se impõe.

Após, com a vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 

em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intime-se o executado via correio com A. R, no endereço de fls. 

106, para que se manifeste no prazo de 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome BANCO BRADESCO S/A, CNPJ Nº 60.746.948/0001-12, AGÊNCIA Nº 

4040, CONTA Nº 1-9, BANCO 237.

No mais, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas, no prazo de 15 dias, assim como requeira o que entender de 

direito, em igual prazo.

Tudo cumprido, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1158122 Nr: 35126-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E METODOS 

BRASIL LTDA, LINCOL HENRIQUE FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com o fito de evitar a desvalorização do montante bloqueado, procedo à 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor 

do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta 

de Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores 

contidos nos ID informado no extrato em anexo.

Ademais, em atenção à orientação do CNJ de que a citação/intimação por 

edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu 

neste feito, assim, determino a citação ficta do executado, conforme 

requerimento de fls. 76.

Desta feita, expeça-se o regular edital de citação/intimação, com prazo de 

20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257 do Código de 

Processo Civil, 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.

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, tudo cumprido, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764021 Nr: 16641-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDMAN LAURO L. DE ALBUQUERQUE, 

CREDMAN LAURO L. DE ALBUQUERQUE, LUCIANE CRISTINA LEAL DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELBER RIBEIRO COUTINHO - OAB:15020-B, 

ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA SCHWARZ DE 

MELLO - OAB:6748/MT

 Vistos, etc.

Com o fito de evitar a desvalorização do montante bloqueado, procedo à 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor 

do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta 

de Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores 

contidos nos ID informado no extrato em anexo.

Ante a discordância das partes quanto ao valor devido (fls. 75/76 e 77/78) 

e, com fulcro no princípio da efetividade, determino a remessa dos autos à 

contadoria do Juízo para aferição do montante correto devido.

Empós, com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias.

Tudo cumprido, venham-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, intimo o Banco para que apresente seus dados bancários 

atualizados em igual prazo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 765123 Nr: 17810-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LEOCADIO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO, JOSÉ ARNALDO JANSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SERVIO JOSE DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Com o fito de evitar a desvalorização do montante bloqueado, procedo à 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor 

do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta 

de Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores 

contidos nos ID informado no extrato em anexo.

Não obstante a arguição do novo patrono do Banco de fls. 70 intimo o 

causídico Carlos Alberto Pieper Espinola (via DJE) para que se manifeste 

em 15 dias, uma vez que se trata de verba honorária, bem como 

apresente os dados bancários.

Em caso de silêncio, o causídico atual (fls. 70) deverá apresentar seus 

dados bancários em igual prazo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 232 de 590



Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Funajuris para aferição de 

eventuais custas remanescentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1129403 Nr: 22770-22.2016.811.0041

 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): DIVINA MARCELINA LEOPOLDINA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vislumbra-se dos autos que a executada foi regularmente intimada às fls. 

83, contudo, manteve-se inerte (fls. 84).

Desta feita, ante o silêncio da executada – fls. 84, procedo à transferência 

para a Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor do Ofício nº 

47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de 

Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores contidos 

nos ID informado no extrato em anexo.

Assim, intimo o Banco para que apresente seus dados bancários no prazo 

de 15 dias.

Após, com a vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 

em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo à executada (Via A.R – fls. 82) para que se manifeste no 

prazo de 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará.

Sem prejuízo, INTIMO o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas nos autos, sob pena de SUSPENSÃO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 898584 Nr: 28778-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO JUNQUEIRA NETTO, JOSE 

EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, CELIA MARIA JUNQUEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ BARROS 

CAMPOS - OAB:13259, LUCIANA PALMIERI FERREIRA - OAB:8064, 

LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - OAB:8064, 

RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT, RODOLFO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:7445, RODRIGO LUIS CASSIMIRO 

DA SILVA - OAB:18.060/MT, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - 

OAB:18060

 Vistos, etc.

Vislumbra-se dos autos que o executado foi regularmente intimado por 

meio do DJE nº 10212, contudo, manteve-se inerte.

Desta feita, ante o silêncio do executado, procedo à transferência para a 

Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor do Ofício nº 

47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de 

Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores contidos 

nos ID informado no extrato em anexo.

Após, com a vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 

em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o executado (Via DJE – por meio de seus patronos) para 

que se manifeste no prazo de 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, 

CNPJ Nº 36.900.256/0001-00, AGÊNCIA Nº 4205-6, CONTA CORRENTE Nº 

11554-1, BANCO DO BRASIL S/A (001).

No mais, intimo a exequente para que se manifeste acerca de eventual 

acordo entabulado entre as partes (fls. 128).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1064759 Nr: 53101-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC COMÉRCIO DE LIVROS E DISCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com o fito de evitar a desvalorização do montante bloqueado, procedo à 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor 

do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta 

de Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores 

contidos nos ID informado no extrato em anexo.

Após, com a vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 

em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intime-se a executada, via correio, no endereço em que foi 

localizada (fls.40) para que se manifeste no prazo de 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome ESCRITÓRIO SETTE CÂMRA CORREIA E BASTOS, CNPJ Nº 

65.159.675/0001-23, CONTA CORRENTE Nº 134879-5, AGÊNCIA Nº 

12.29-7, BANCO DO BRASIL S/A (001).

Sem prejuízo, quanto ao pleito de imposição de multa, não há que se falar 

em criação de dificuldade e/ou embaraço na realização da 

penhora/expropriação de bens por parte da devedora, além do mais, é 

evidente a inexistência deles, haja vista a realização das pesquisas 

realizadas neste feito, portanto, o INDEFIRO, salientando que a falta de 

indicação de bens penhoráveis levará o feito ao arquivo, nos moldes do 

artigo 921 III do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 715842 Nr: 10068-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UHZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

PARA REFRIGERAÇÃO LTDA ME, SANDRA UHDRE ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA MORIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5408/MT

 Prefacialmente, INDEFIRO o pedido de fls. 95, de liberação de R$ 296,86, 

posto que como se infere às fls; 83, por se tratar de valor irrisório, este 

não foi bloqueado.Destaco que, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens imóveis dos 
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executados passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG (extratos em 

anexo).Procedo, ainda, à 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 

XXXV).Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914213 Nr: 39641-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UHZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA 

REFRIGERAÇÃO LTDA ME, SANDRA UHDRE ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por UHZE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA ME em face de 

ITAÚ UNIBANCO S/A, e condeno os embargantes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 923691 Nr: 45649-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDÉRLISON AKERLEY DA 

SILVA - OAB:18837/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Vistos, etc.

Diante o silêncio do executado, procedo à transferência para a Conta de 

Depósitos Judiciais e, não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para 

regularização e vinculação dos valores contidos nos ID informado no 

extrato em anexo.

Após, com a vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 

em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intime-se o executado para que se manifeste no prazo de 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome de COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº 

10.338.953/0001-18, CONTA CORRENTE Nº 11.7904-7, AGÊNCIA Nº 

0046-9, BANCO DO BRASIL S/A (001) e posterior extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1127256 Nr: 21893-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA BOA LTDA - ME, SIDNEY 

MARQUES DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT

 Vistos, etc.

Ante o silêncio do executado, procedo à transferência para a Conta de 

Depósitos Judiciais e, não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para 

regularização e vinculação dos valores contidos nos ID informado no 

extrato em anexo.

Ademais, intimo o Credor para apresentar seus dados bancários no prazo 

de 15 dias, assim como para que traga aos autos a planilha atualizada da 

dívida em igual prazo.

Tudo cumprido, retornem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 721016 Nr: 16493-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BENEDITO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se o mandado que se encontra na capa dos autos.

Da análise dos autos constata-se que o executado faleceu em 

18/04/2016, conforme certidão de óbito juntada às fls. 92.

Assim, proceda-se a alteração do polo passivo da ação passando a 

constar Espólio de Edson Benedito de Amorim, representado por seus 

genitores Nerindo Dias de Amorim e Leni Dias de Amorim.

No mais, indefiro a intimação dos genitores para que indiquem i paradeiro 

do bem, haja vista que sua genitora já informou não saber a localização do 

bem, além do que a ação foi convertida em execução às fls. 64/65.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 775333 Nr: 28581-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS, MARCIEL 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - 

OAB:4066/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14.630, 

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / MT, RODRIGO 

FASSETTO GOES - OAB:17981A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, vê-se da decisão de fls. 284 que fora incluído o 

montante de 10% (novos honorários), totalizando o valor atualizado em 

favor do requerente de R$16.623,80, que será liberado após o 

cumprimento do provimento 68/2018 – CNJ.

Ademais, procedo à transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, 

não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – 

TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para regularização e 

vinculação dos valores contidos nos ID informado no extrato em anexo.

Com efeito, não obstante a arguição do Fundo, nota-se dos autos que este 

não cumpriu a sua parte do acordo (entabulado em 24 de abril de 2015 – 

fls. 189), ocasião em que antes da aplicação da multa, foi intimado 
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diversas vezes, razão pela qual NÃO CONHELO do pleito de fls. 293/295, 

apresentado 03 anos depois da homologação da avença.

Outrossim, com a vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ 

e, em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o executado (via DJE) para que se manifeste no prazo de 

15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome do patrono JOSÉ ORTIZ GONSALEZ, CPF Nº 237.128.569-20, 

AGÊNCIA Nº 2685, CONTA CORRENTE Nº 0185-5, OP Nº 01, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 402498 Nr: 34832-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO COSTA MARQUES BUMLAI, MARIA 

FERNANDA B. L. TRIGO BUMLAI, JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES 

BUMBAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:OAB/MT 751

 Vistos, etc.

Diante o silêncio do executado – fls. 216 e 217, procedo à transferência 

para a Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor do Ofício nº 

47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de 

Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores contidos 

nos ID informado no extrato em anexo.

Após, com a vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 

em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intime-se o executado (via A. R) para que se manifeste no prazo 

de 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, 

CNPJ Nº 36.900.256/0001-00, AGÊNCIA Nº 4205-6, CONTA CORRENTE Nº 

11554-1, BANCO DO BRASIL S/A (001).

INDEFIRO, por ora, o requerimento da penhora dos imóveis descritos às 

fls. 219/220, haja vista o valor da dívida, a penhora do bem móvel de fls. 

200 e o mencionado bloqueio on-line.

Sem prejuízo, intimo a exequente para que traga aos autos em 15 dias, a 

necessária planilha atualizada com o abatimento do valor bloqueado.

Outrossim, tenho que o exequente indicou dois imóveis, passíveis de 

penhora, no entanto, vejo por bem, com a apresentação da planilha 

atualizada deverá informar se efetivamente há necessidade desses, para 

garantir o débito em aberto, evitando excesso.

Empós, cocnlusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1128353 Nr: 22319-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos, etc.

Em atenção a manifestação do embargante de fls. 04/12 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 do Banco no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 466764 Nr: 33865-59.2010.811.0041

 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): JIHAD O. KORAAQUI - PALACIO DO BEBE, 

JIHAD OMAR KARAAOUI, JAMEL OMAR MOCAHMED KARAWI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc... Verifica-se dos autos que os executados foram citados às 

fls. 62 e 73.A pesquisa por meio do sistema Bacenjud restou parcialmente 

exitosa, tendo sido bloqueado o montante de R$ 2.698,19, conforme 

extrato de fls. 79/80.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados 

passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos executados(...). 

Desta feita, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de extinção do feito e desbloqueio do montante penhorado via 

BacenJud.Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 368423 Nr: 6078-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR EDUARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 
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sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 77 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

Ante a desistência ao prazo recursal, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 386599 Nr: 22333-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS & CIA BUFFET LTDA - ME, SUELMA 

DIVINA DE ASSIS, RAFAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 80 vislumbra-se 

que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente 

feito, devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1001055 Nr: 23896-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA DIAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:26.856/PR, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/PR 

45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar indefiro o pleito de fls. 53, haja vista que o veículo foi 

apreendido em 24 de julho de 2015.

No mais, procedo a busca do atual endereço da requerida pleiteada às fls. 

52 por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em 

anexo).

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Após, expeçam-se mandados de CITAÇÃO, a serem cumpridos nos 

endereços: Rua Paratudo, Nº 01, Bairro Jardim Imperial II e Rua Coletora, 

Nº 22, Bairro Jardim Universitário, ambos nesta cidade, salientando que 

caso necessário a citação poderá ser procedida por hora certa, em 

observação ao que dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1135097 Nr: 25131-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAEL FIDELIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido da Defensoria (fl. 80), bem como, dar o 

devido prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1141041 Nr: 27862-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AUGUSTO CAMPANHA, JOSÉ 

APARECIDO CAMPANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALMA ELIAS EID SERIGATO - 

OAB:30998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora procedeu a juntada do comprovante de 

depósito original referente às custas do Oficial de Justiça, mas deixou de 

dar o prosseguimento ao feito.

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, 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.: 184492 Nr: 19857-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON GOMES-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDON CONSÓRCIOS LTDA, 

INTERNATIONAL CAMINHÕES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT, 

WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, 

MARIANNE ALBERS CIRNE LIMA - OAB:39.180/RS, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, PATRICIA BIONDO - OAB:51346/RS, 

ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 Vistos etc.

Pocedo a liberação tal como consta às fls.335/335v.

No mais, cumpra-se a parte final das fls.335v, arquivando-se o feito, com 

as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 384202 Nr: 19931-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREZA ANDRADE CABORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/mt, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido da Defensoria Pública, bem como, dar o 

devido prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, e, 

ainda indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 33557 Nr: 1040-82.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Ferraz Albues, Joaquim 

Fabiano Ferraz, Alaércio Fortes Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCELO DALLAMICO - OAB:9.705-A/MT, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

conforme fls.282 e nos termos do Provimento 07/2017-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 07/2017 – 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.

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1060629 Nr: 51298-03.2015.811.0041

 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: 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

 Ante a ausência de designação de hora no despacho de fls. 35, procedo 

a designação para as 14 horas do dia 20 de setembro de 2018 para início 

dos trabalhos periciais, devendo a Sra. Camila Aparecida Vergani 

Camargo comparecer neste Juízo da Primeira Vara Especializada em 

Direito Bancário de Cuiabá (Fórum de Cuiabá) para a colheita de material 

gráfico. Certifico, ainda, que procedi a intimação do senhor perito acerca 

da hora marcada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 73820 Nr: 933-43.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, SÉRVIO TÚLIO 

DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO LUIS CAMPOS OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, 

SCHEILA MARIA OLIVEIRA PREZA MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDA A CORREÇÃO e intimem-se deste despacho.Outrossim, 

constato que o advogado do Banco era Antonio Carlos Barcelos, 

inclusive, ingressou com apelação, à parir das fls.322 ingressou o 

escritório Pereira Gionédis e das fls.372 ss o Grupo Barceloas, ambos 

requerendo o cumprimento de sentença quanto a verba supra 

mencionada, assim, intimo-os para esclarecerem em 15 

dias.Independentemente do ato acima, 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.Desta feita, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD para tentativa de localização de bens móveis e imóveis em nome 

do(s) executado(s) EDMUNDO, MARIA, SCHEILA e JOAQUIM (extratos em 

anexo). Com efeito, vislumbrei a existência de 848 anotações em diversas 

matrículas quanto ao executado Edmundo Luiz Campos Oliveira em vários 

cartórios do Estado de Mato Grosso - (extratos em anexo - ANOREG). 

Contudo, com fulcro no princípio da razoabilidade e, em razão da 

quantidade de matrículas e demais averbações para serem impressas por 

este Juízo, intimo o exequente para que traga aos autos as necessárias 

certidões dos cartórios mencionados no extratos em anexo, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte interessada e, tratando-se de direito 

disponível, arquivem-se os autos com as formalidades de 

praxe.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 731981 Nr: 28132-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR MACIEL DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em atenção ao requerimento de fls. 74/76, intimo o Banco, por meio de 

seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do 

valor da condenação (que deverá ser devidamente atualizado na data do 
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pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio da parte interessada, retornem-me os autos 

para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805836 Nr: 12306-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FRANCISCO R DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:15549-O/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 107/110 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1083739 Nr: 3315-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK COMÉRCIO DE CALHAS LTDA - ME, 

KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES, ELAINE DE ALENCAR SILVA 

MAGALHÃES, MARCELO DE ALENCAR SILVA, VANESSA PARREIRA 

SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante o pleito de fls. 97, em regular impulso oficial procedo a 

pesquisa dos atuais endereços dos executados por meio do sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito (extratos em anexo).

Desta feita, no que tange aos executados MK COMERCIO, KLEBER DOS 

SANTOS MAGALHÃES E ELAINE DE ALENCAR SILVA MAGALHÃES, 

expeçam-se mandados de citação e demais atos aos endereços: Rua 

Jundiaí, Nº 03, Sala A, Bairro CPA I, bem como à Avenida A, Quadra 12, 

Lote 20, Nº 186, Condomínio Solar da Chapada, Bairro Solar da Chapada, 

ambos nesta cidade.

Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Quanto aos executados MARCELO DE ALENCAR SILVA E VANESSA 

PARREIRA Saraiva, expeça-se carta precatória com prazo de 90 dias, 

visando a citação e demais atos, a ser cumprida no endereço: Rua 

Estrelitizias, Nº 737 W, Bairro Bandeirantes III, na Comarca de Lucas do 

Rio Verde-MT.

Assim, intimo o exequente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como o valor relativo a diligência, comprovando nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, tudo sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021542-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CORREA BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021542-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: MARCOS CORREA 

BARRETO (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) 

Vistos... Procedo neste ato a anotação do causídico do banco: José Lídio 

Alves dos Santos. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente a motocicleta HONDA NXR BROS 160, placa: 

QBS-5760 (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 
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fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs: 14638712 e 

14638736. 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, 10 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002002-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MURTA DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

 

Deverá a parte requerida regularizar a sua representação processual, no 

prazo legal de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033588-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:

EDISON FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023428-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO APARECIDO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023681-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO MAGALHAES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034297-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA FLORENTIN PIRES (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, 16.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031166-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção e REVOGAÇÃO DA LIMINAR, 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, 15.08.18

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018575-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILA DE FARIA ENORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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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, 16.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032981-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MIRANDA DA SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(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, 16.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018955-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003388-89.2017.8.11.0041

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:

ALINE DOS SANTOS DA CRUZ (EXECUTADO)

NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento da devolução da Carta 

Precatória e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015602-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE ELOIZA DE FIGUEIREDO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A penhora on line foi negativa. Assim, intime-se a parte 

credora para indicar que valores pretende levantar e após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014237-86.2018.8.11.0041

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:

EDINET MARTINS SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016237-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENICE COELHO GARCIA (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: 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010375-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (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: 1010375-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (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: 1018947-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIKO OKAGAWA WATASHI (EXECUTADO)

TLT CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

CELSO TETSUJI WATASHI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015600-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019517-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026220-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACINA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007027-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (RÉU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011516-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JULIANO BATISTELLA (EXECUTADO)

B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem 

sucesso. Assim, intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de 

penhora no prazo legal e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020672-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

executada no prazo legal e após, analisarei pedido de bloqueio on line. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009671-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado, com a verba fixada nos autos e após, conclusos para 

proceder penhora on line. Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002614-25.2018.8.11.0041

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:

LUCAS EDUARDO MARTINS (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: 1033426-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BARRETO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010998-74.2018.8.11.0041

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:

DIVINA DA ROCHA LEMOS (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: 1030992-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CALDEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Mantenho o prazo para prestar contas. Após, certifique-se, 

havendo cumprimento, diga a parte requerida. Ao contrário, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BELARMINO JACO (REQUERIDO)

 

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: 1024496-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO MATIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 decisão prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Este Juíza em ocasião oportuna consolidará a pode ao 

autor. Desnecessário incluir na decisão posto que ali já especificou a 

norma que rege a matéria. Assim, cumpra-se a referida em todos seus 

termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014013-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA COSTA NETO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026345-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA'S ALIMENTO LTDA - ME (RÉU)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026251-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINALDO MARIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026258-94.2018.8.11.0041

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:

RILDO GONZAGA DA SILVA ROSA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020412-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES (EXECUTADO)
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001752-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME (RÉU)

MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018580-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre exceção de pré-executividade, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CORRETO PRIANTE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre petição de id. 14757666, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008389-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021433-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, considerando que os 

documentos apresentados, não satisfazem a decisão, somente demonstra 

que o autor nada declarou nos anos especificados. Cumpra-se como ali 

consignado. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001958-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE URBANISMO S/A (RÉU)

BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA NAZIMA OAB - SP169451 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte requerida Alphaville Urbanismo S/A comprovar a baixa na 

parcela de vencimento em 15/01/2017, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020242-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA BRANDAO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1084524 Nr: 3638-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento sobre o ofício de fls. 356, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1313727 Nr: 11768-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE 

COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - OAB:2412

 Deverá a parte embargada responder a ação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 854850 Nr: 57367-22.2013.811.0041

 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): CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA
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 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 PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado com as 

verbas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463432 Nr: 31716-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. M. ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA, 

VALDECIR MATEUS, EUNICE DE OLIVEIRA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o exequente 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.: 797424 Nr: 3802-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI BORGES AMARAL - ME, LENI BORGES 

DO AMARAL, ÍCARO BORGES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se abertura de novo volume.

Partilho do entendimento que não há como obstar o direito Constitucional 

de ir e vir, para compelir pagamento de débito com a Instituição Financeira. 

Cabe a referida quando da liberação de qualquer financiamento, buscar a 

idoneidade financeira do beneficiado, exigindo garantias da dívida.

Assim, das pretensões postas pelo autor, apenas proceda-se a restrição 

cadastral em face do débito aqui executado.

Após, deverá indicar bens passíveis de penhora no prazo legal e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 911912 Nr: 38129-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER TOCANTINS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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 decisão prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

A perícia foi designada por este Juízo, para verificar excesso na 

adequação da dívida conforme o contrato, portanto, cabe ao autor arcar 

com a perícia, pois quando do pagamento do débito, se houver, tal valor é 

considerado despesas processuais a ser computado no total devido.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 963584 Nr: 6314-31.2015.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE FIGUEIREDO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 913839 Nr: 39372-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLA ESCOLHA COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA ME, VALDIR FERNANDES LIMA, MARIANGELA 

RAMOS DE ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT, FÁBIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - 

OAB:16.601/MT

 Vistos, etc.

Este Juízo não está habilitado no órgão de fl.195, devendo o próprio 

efetivar a pesquisa. Assim, oficie-se ao Infojud e após, deverá o autor 

indicar bens passíveis de penhora no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1097773 Nr: 9604-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GILSON LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/0, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 Vistos, etc.

Proceda-se o bloqueio on line do valor do bem.

Após, libere-o ao Requerido, expedindo alvará e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 882388 Nr: 18203-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUCIANO GIANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 
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OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação para as partes manifestarem sobre o cálculo por dez dias, 

sem prorrogação.

Após, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158006 Nr: 35076-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CRISTOVÃO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADSON ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:29222

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 343122 Nr: 13440-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

CARLOS AUGUSTO LEITE, EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, VALDEMAR ELPÍDIO PACHECO - OAB:2253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4839-A MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 886572 Nr: 20958-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - 

EPP, ANSELMO RONDINA, ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA, 

ODIVALDO DOS SANTOS, ELIETE MARTINS HIRSCH DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação de fls. 138/165 acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 718870 Nr: 14644-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO R DE OLIVEIRA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 777514 Nr: 30881-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTACIO PAPA DE C FILHO ME, 

ANASTACIO PAPA DE CAMARGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1041321 Nr: 42200-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CORREA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 761284 Nr: 13736-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA - ME, JORGE JOSÉ 

DE OLIVEIRA, HEIDE MARGARETH GOMES DOMINGOS

 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: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1104217 Nr: 12233-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA MOVEIS LTDA ME, OSVALDO 

ALVES FEITOSA, EVA GONÇALINA GONÇALVES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1120806 Nr: 19123-19.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LACERDA BELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 856551 Nr: 58846-50.2013.811.0041

 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): LAELSON JURANDIR BRIANTE, ENIR COELHO 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT- 6.005A

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 838, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 805581 Nr: 12041-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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:OAB/SP 178.930, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se 

manifestar sobre a cessão anunciada às fls. 103/110 dos autos, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1162975 Nr: 37168-71.2016.811.0041

 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: ARNALDO JOSE SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A, HSBC BANK BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

Intime-se a Defensoria Pública para devoluação do processo no przo legal. 

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010703-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIARA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO CANCIO PELUSO OAB - PR0032521A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017860-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PHELIPPE DE OLIVEIRA SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038225-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009823-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE LIMA GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GENILTO ADENALDO NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001018-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

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. 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 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, 16.08.18

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022823-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as 

cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e 

passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação 

autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC. Contudo, o direito 

material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a 

pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo 

que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o 

conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e 

satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do 

art. 318 do NCPC. Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para 

que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para 

autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de 

Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ 

após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o 

necessário. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, 

nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando 

dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição 

nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato 

referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação. 

Cite-se e intime-se o requerido da liminar e responder a ação, constando 

às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021172-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

EDSON SOARES DE MOURA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008659-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo apresentado nos autos, 

para surtir seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, 

com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

cumpra-se o acordo e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017554-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERRARIA OAB - SP253137 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILIA CITY TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16.08.18
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3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011539-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERLON LESSA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023465-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

SERVCONTROL CONTABILIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Certifico 

que as taxas e custas judiciais estão regulares. Ademais, procedo a 

intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência do 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010389-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA MARIA VARANIS NUNES GALVAO (RÉU)

LOENI NUNES GALVAO (RÉU)

VARANISCONT CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Certifico 

que, nesta data procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

dias, comprovar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017954-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO HIDEO UEMURA PERROT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010951-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAINA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 893194 Nr: 25357-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO C. DA SILVA DUARTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Autor, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fl. 90/91) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

de fl. 85/89.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1144409 Nr: 29364-52.2016.811.0041

 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: HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZA MARIA DA CRUZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:19.379/B

 certifico que assiste razão a parte requerida, uma vez que a publicação 

não constou o nome do patrono da mesma. Certifico que nesta data torno 

sem efeito a certidão de fls.113 e renovo a publicação do ato. 

RENOVAÇÃO: 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 

e 344, ambos do CPC, cumulada com o Decreto Lei n. 911/69, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse 

do bem móvel descrito na inicial (fl. 04), cuja apreensão de fls. 51/52, 

torna-se definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final 

do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

 Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade de tais verbas, eis que defiro 

os benefícios da AJG a demandada.

 No mais, proceda-se a baixa da restrição efetivada à fl.44.

 Preclusas as vias recursais e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1162056 Nr: 36788-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL CRISTINA FRANQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para 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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 897449 Nr: 27891-02.2014.811.0041

 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: IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO QUINTEIRO ALMEIDA - 

OAB:15.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 397910 Nr: 31860-98.2009.811.0041

 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): MR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO BONAMETTI - 

OAB:124268/SP, MARCO ANTONIO CASTILHO ROCKENBACH - 

OAB:6685

 DESPACHO

 Vistos.

Expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação do bem indicado a 

fl. 153., nos termos dos arts. 838,841 r 842 do CPC e art. 1.053 e ss. Da 

CNGC.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 452846 Nr: 24852-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Alonso Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953/MT, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Intimo a parte requerida para, no prazo legal (05 dias)manifestar sobre os 

cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 382725 Nr: 18762-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO PIALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O, 

DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014, MAYRA 

ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 393864 Nr: 29357-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CEZAR REY LEITÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 895022 Nr: 26503-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO BONIFÁCIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 manifeste o credor em cinco dias sobre o depósito efetivado pela parte 

executada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1037836 Nr: 40502-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ JURANDIR DE LIMA, JOSÉ JURANDIR 

DE LIMA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA FERNANDES - 

OAB:18.786, CAMILA PEREIRA FERNANDES - OAB:18786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 406647 Nr: 37907-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 344637 Nr: 15109-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL NASCIMENTO OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo 

da petição inicial em pen drive para expedição de edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 391068 Nr: 26907-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 Intimo a parte autora para, no prazo legal (05 dias) retirar o Edital de 

Citação para devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791063 Nr: 45133-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRAS DE FATIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1007443 Nr: 26510-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

UNIFORMES LTDA-ME, ELZA MEDEIROS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794824 Nr: 1147-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARTUR GUIMARÃES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE PIRES MACIEL - 

OAB:48300

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 989549 Nr: 18359-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE - SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS 

LTDA, JIHAD NAFAL DE CARVALHO, JULIANO NAFAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 991537 Nr: 19257-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAPORT & MENEGUETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 704236 Nr: 38918-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA DAS GRAÇAS SILVA VEGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - 

OAB:195.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 980971 Nr: 14581-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Exequente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 
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contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fl. 91/93) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

de fl. 90.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751308 Nr: 3055-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDI SCREEN INDUSTRIA, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA, TATIANY REGINA DA COSTA RIBEIRO, 

CARLOS DIAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1095312 Nr: 8538-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1166572 Nr: 38640-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.H. DA COSTA – ME , LUCAS HENRIQUE DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 814336 Nr: 20804-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO PINHEIRO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 703650 Nr: 38289-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE BUON SAPORE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 206, de consulta para obter informações sobre 

possíveis BENS PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD, pelo que, seguem 

os demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve 

o credor manifestar-se em quinze (15) dias.

Caso frutífera a consulta efetuada via RENAJUD, determino a inclusão da 

restrição de transferência, sobre eventuais bens.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 861512 Nr: 2913-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:12.477-E, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, MAYANA 

PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 325589 Nr: 25548-77.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MAIA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição total sobre eventuais bens, e se, for interesse do 

Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de mandado de 

penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 

1.053 e ss. da CNGC .

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.: 442650 Nr: 18590-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA, JOSE MURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARTHUR GONZAGA 

RIBEIRO FIGUEIREDO - OAB:23359/0, JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Vistos.

Considerando o pedido retro para dilação de prazo, determino que em 

quinze (15) dias, o Exequente de prosseguimento ao feito sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1108363 Nr: 14018-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para 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.: 1000547 Nr: 23705-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO PEREIRA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 247398 Nr: 15089-50.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (intimações ) 

- OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - 

OAB:14.884/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 234015 Nr: 3253-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INÁCIO PIRES GODINHO - 

OAB:10068-MT, STELLA HAIDAR ARBID - OAB:10.931/MT

 certifico que as informações da receita federal encontra-se arquivado em 

pasta própria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 344637 Nr: 15109-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL NASCIMENTO OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Devedor-fiduciário, 

promova-se sua citação por edital nos termos dos artigos 256 e 257, 

ambos do CPC.

 Realizada a citação por edital e certificado o lapso temporal in albis, desde 

já, fica NOMEADO 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),25 de Junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 442463 Nr: 18478-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP, 

DOLLANES HENRIQUE DA SILVA, ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA 

SILVA, CUSTÓDIA ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Exequente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fl. 138) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque 

não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença de fl. 

137.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24330 Nr: 928-84.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DONIZETI NUNES, ESPOLIO DE FABER 

VIEGAS, Parte sem Nome (Aguardando RegularizaþÒo), TEODOLINA 

CAROLINA DE SOUSA VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1122184 Nr: 19724-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM -ME, 

NILTON CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 407762 Nr: 39031-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA 

DE ALMEIDA - OAB:101180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA GREFE DE 

MELO SANTANA - OAB:12158

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 175652 Nr: 617-59.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RASCHER, ECOS CONSTRUÇÕES E 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA LTDA

 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: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição total sobre eventuais bens, e se, for interesse do 

Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de mandado de 

penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 

1.053 e ss. da CNGC .

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.: 220155 Nr: 28537-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TEOFREDO DOS SANTOS, 

ALMERINDO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO DOS SANTOS 

NETO - OAB:3.910

 Para a parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 

distribuição e o preparo no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 816602 Nr: 23036-14.2013.811.0041

 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): MADEKITS IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, ILSON JOSE ALVES DE LIMA, SANDRA MARA MENEGOTTO DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378815 Nr: 14810-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição total sobre eventuais bens, e se, for interesse do 

Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de mandado de 

penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 

1.053 e ss. da CNGC .

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.: 828905 Nr: 34750-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO AUTOMÓVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 
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Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 455360 Nr: 26565-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. COMÉRCO DE ALIMENTOS LTDA, 

JULIANO CÉSAR ALMEIDA MONTANHA

 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.

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação dos bens indicados as fls. 

121/122, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e ss. da 

CNGC.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 361800 Nr: 31730-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO CUIABANO, IVANA 

MOURA CUIABANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON DA COSTA MOTTA 

- OAB:14.870/MT, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870

 Vistos.

Em consonância com os §§ 2º e 3º, do art. 3º, do CPC , designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 11/09/2018 às 15h00min a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 156890 Nr: 10007-09.2004.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO VENÍCIO VILELA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT, THAYS KARLA MACIEL COSTA - 

OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimo as partes,para no prazo legal manifestarem sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 8477 Nr: 212-52.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA FACCENDA LTDA., 

FLÁVIO FACCENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, ROGÉRIO NEVES 

BAPTISTA - OAB:OAB PE 7196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 945251 Nr: 57543-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON THIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 165028 Nr: 14993-06.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMATEC COM. DE MAT. ELET. LTDA ME, 

SETEMBRINO MORAES DE ALMEIDA, EDNA LIMA MORAES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1039717 Nr: 41460-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA HELENA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSA FINANCE E ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:45.963/RS

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 757304 Nr: 9474-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYNE RAQUEL FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O autor requer pesquisa junto ao sistema conveniado para localização do 

requerido fl. 116, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço do executado por meio do Sistema 

INFOJUD, cujo extrato segue anexo.

Caso o endereço seja diverso daquele que consta nos autos, expeça-se o 

mandado de citação nos termos do art. 829 do cpc, para que o executado 

pague a dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da citação.

Após, intime-se o exequente, a dar prosseguimento no feito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 754021 Nr: 5982-69.2012.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINEIDE MARIANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC - FINASA S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S/A, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURINEIDE MARIANO PEREIRA 

SANTOS DA SILVA - OAB:18684, CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO 

JUNIOR - OAB:PR/42.277, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

CNGC, art. 1.232: As petições e expedientes avulsos deverão ser 

juntados aos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento 

na secretaria, independentemente de prévio despacho, intimando-se os 

interessados, inclusive o Ministério Público, quando for o caso, para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, querendo, sobre: desistência da ação, 

após a citação; transação; cartas de citação; intimação ou notificação 

devolvidas por insuficiência de endereço; certidão do Oficial de Justiça, 

quando a diligência restar negativa; juntada de documentos novos; 

proposta de honorários periciais; laudos de avaliação e pericial; cálculo do 

contador; esboço de partilha etc.

Sobre a manifestação do Requerido Massa Falida do Banco Cruzeiro do 

Sul S/A, as fls. 663/678, intimem-se as partes para manifestarem-se em 

cinco (05) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 74453 Nr: 905-12.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 963317 Nr: 6169-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, 

ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE, MARCIA PAESANO DA CUNHA, 

PATRICIA MONTEIRO OLIVEIRA KUNZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 361030 Nr: 30931-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISSON DE ARUDA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 732701 Nr: 28899-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA DE ALMEIDA LESSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação da Defensoria Pública que patrocina a 

defesa da Exequente a fl. 241, expeça-se alvará do valor depositado a fl. 

240 conforme postulado.

No mais, intime-se pessoalmente a Exequente para manifestar interesse 

no levantamento de valor depositado pelo Executado a fl. 228. Caso 

silente, remetam-se ao arquivo em definitivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 749316 Nr: 1388-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID MEIRA DA SILVA LIVALDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Exequente promova o regular processamento do feito, precisamente e 

efetivamente, em cinco (05) dias, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito, pois o requerimento para consulta de endereço da parte Requerida 

via sistemas conveniados, já foi realizado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401985 Nr: 34195-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURENOR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para prosseguimento do feito, deve o Exequente postular o que entender 

de direito em cinco (05) dias, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito, tendo em vista que o feito foi convertido em processo executivo, 

não havendo que se falar em julgamento do mérito como postulou o 

Exequente.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 164814 Nr: 14755-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A. MARTINS DELBIN - ME, FABIANA AUGUSTO 

MARTINS DELBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA - 

OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 
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NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Por estas razões, rejeito a impugnação à penhora oposta pelo Executado 

BANCO DO BRASIL S/A as fls. 600/616, para declarar satisfeita a 

obrigação entre os litigantes em razão da penhora online efetivada a fl. 

595, nos termos do art. 794, II, do CPC, e julgar extinta a presente 

Execução.

Expeça-se alvará de liberação do valor penhorado em favor do 

Exequente.

Custas finais, se houver, pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 812035 Nr: 18529-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE

 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:12.208-A/MT

 considerando irregularidade na intimação renovo a to nesta data:Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por LUCIMARA DE 

OLIVEIRA JORGE em face de BANCO DO BRASIL S/A (fls. 399/407).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos para que efetue 

o pagamento no valor de R$ 142.330,00 – montante apontado as fl. 407, 

em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o 

valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do 

CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025470-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B C MORAES DO VAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025470-80.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: B C MORAES DO VAL EIRELI - ME 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

promovida por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em 

face de B C MORAES DO VAL EIRELI-ME, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 13 de agosto 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025481-12.2018.8.11.0041

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:

ANTONIO MARQUES VALERIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025481-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO MARQUES 

VALERIO Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar promovida por PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de ANTONIO MARQUES VALERIO, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 
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ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Em igual prazo, o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025489-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME RAMOS MOURA 20859260100 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025489-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: JOSE GUILHERME RAMOS MOURA 

20859260100 Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar promovida por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face de JOSÉ 

GUILHERME RAMOS MOURA, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, 

frisando que este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de 

bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada 

na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na 

quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 13 de agosto 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025498-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025498-48.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAFAEL RODRIGUES FERNANDES 

Vistos. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa 

para R$ 59.078,96 (cinquenta e nove mil e setenta e oito reais e noventa e 

seis centavos), conforme planilha de cálculo ID. 14668347, pág. 01, isto 

pois, em ações de busca e apreensão o valor da causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as prestações 

vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor indicado para 

purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA O CORRETO 

VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA, devendo o Autor proceder com o 

recolhimento das custas complementares em quinze (15) dias, nos termos 

do art. 290, do CPC/2015, sob pena de cancelamento da distribuição da 

ação. No mais, trata-se de ação de busca e apreensão em que o Autor 

trouxe anexo a inicial, comprovante de envio de correspondência de 

notificação do Devedor, negativo, com a informação de que não fora 

entregue por motivo “endereço incorreto” (Documento ID. 14668340 – pág. 

02). Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço 

constante do contrato, em virtude da informação alhures, evidente o não 

cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é indispensável o 

esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o 

caso, a intimação da devedora por edital. Por esta razão, nos termos do 

art. 321, do CPC, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, sob 

pena de indeferimento desta. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de 

agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024780-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANNETE BATISTA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024780-51.2018.8.11.0041 AUTOR: JANNETE BATISTA DA COSTA RÉU: 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos. 

Prima facie, defiro à Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Trata-se de 

AÇÃO DE DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO promovida por 

JANNETE BATISTA DA COSTA em face de BANCO CRUZEIRO DO SUL, na 

qual a Autora requer a restituição de valor pago indevidamente, em dobro 

e a condenação em danos morais. Das alegações da Autora e dos 

documentos que instruem a inicial, não há demonstração inequívoca da 

relação jurídica formalizada com o Requerido, devendo a exordial ser 

emendada para tanto. Isto pois, a Autora deve instruir o pedido inicial com 

o mínimo de documentos, possibilitado a prova do alegado. No caso, o 

requerimento para inversão do ônus da prova, neste caso formalizado 

genericamente, sem qualquer especificação, deve ser amplamente 

demonstrada a verossimilhança das alegações, já que não decorre 

automaticamente e deve ser analisada caso a caso. Acerca da aplicação 

da regra de inversão do ônus da prova orientam os precedentes do e. 

STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6º, 

VIII, DO CDC VERIFICADOS (HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSIMILHANÇA). 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. 1. No caso de relação consumerista, a inversão do ônus da prova é 

circunstância analisada caso a caso, em atendimento aos requisitos de 

verossimilhança e hipossuficiência, razão pela qual seu reexame encontra 

óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes: AREsp 237.430/SP, Rel.Min. 

Humberto Martins, DJE 19/02/2013, AREsp 183.812/SP, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJE 12/11/2012. 2. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 414.819/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 20/03/2014) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. USO DE 

ANTICONCEPCIONAL INEFICAZ (CASO CONHECIDO COMO PÍLULA DE 

FARINHA). FALTA DE COMPROVAÇÃO DO USO. (...) 3. A inversão do 

ônus da prova depende da aferição, pelo julgador, da presença da 

verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, a 

teor do art. 6º, VIII, do CDC. 4. É vedada, em sede de recurso especial, a 

análise da presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da 

prova, porquanto tal providência esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

171.796/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/02/2014, DJe 05/03/2014) É uníssono, portanto, o 

entendimento da Corte Superior que, para concessão da inversão do ônus 

da prova haja indiscutivelmente a verossimilhança das alegações e 

hipossuficiência, que não foram demonstradas, limitando-se os pedidos 

autorais à mera menção ao dispositivo consumerista. Ou seja, tal instituto, 

previsto no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, é 

ope judicia, de sorte que ocorrerá mediante a constatação da 

verossimilhança da alegação ou quando se verificar que o consumidor é 

hipossuficiente. Hipóteses não configuradas no caso, pois, do exame 

aguçado dos documentos que alicerçam a inicial, inexiste prova da 

tentativa da Autora em obter os contratos indicados na inicial (prova da 

relação jurídica) junto a instituição bancária por meio administrativo. Se a 

Autora então, apesar de ter ciência dos contratos em questão, deveria 

comprovar indiscutivelmente a verossimilhança das alegações com a 

recusa do Requerido em apresentar os referidos contratos e extratos, ou 

ainda, formular acordo especifico nesse sentido para exibição de 

documento ou pleitear instituto congruente com a conjuntura processual. 

Registre-se, sobretudo, que a inversão do ônus da prova não se 

confunde com a dispensa da parte Autora de demonstrar o fato 

constitutivo do seu direito e não implica presunção de veracidade das 

afirmações constantes na inicial se a arte se limita a formular alegações 

genéricas, sem demonstrar objetivamente em que consistem as supostas 

irregularidades contratuais. Portanto, em quinze (15) dias a Autora 

emende a inicial para trazer aos autos os contratos de empréstimos que 

indicou na inicial, sob pena de inépcia. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

13 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025722-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILKER SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025722-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: WILKER SOARES DE SOUZA Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão em que o Autor trouxe anexo a 

inicial, comprovante de envio de correspondência de notificação remetido 

à parte Devedora, negativo, com a informação de que não fora entregue 

por motivo “mudou-se” (Documento ID. 14695425 – pág. 02). Não tendo a 

notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, 

em virtude da informação alhures, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei, pois é indispensável o esgotamento dos meios 

para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da 

devedora por edital. Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – 

MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão ex vi da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua 

ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando 

oportunizada a emenda. (Ap 154666/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) Por esta razão, nos termos 

do art. 321, do CPC, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, 

trazendo aos autos comprovante válido de notificação da parte Devedora, 

sob pena de indeferimento desta. E ainda, nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. Não 

sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no prazo 

estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

13 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019273-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLOND COIFFEUR - CENTRO DE BELEZA LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019273-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: BLOND COIFFEUR - CENTRO DE 

BELEZA LTDA. - ME Vistos. Inobstante a aparente relevância processual 

dos fatos relatados pela Autora, especificamente no tocante à frustração 

da diligência de busca e apreensão do veículo, não vislumbro viabilidade 

jurídica ao pedido de quebra de sigilo telefônico ou telemático, assim como 

desproporcional a intenção de requisitar cópias de imagens das câmeras 

do prédio onde o fato teria ocorrido, razão porque indefiro ambos os 

requerimentos. Quanto à pretensão para envio de cópias ao Ministério 

Público, registro que a própria Autora poderá promover tal desiderato, 

para tanto inexistindo óbice legal ou processual, até porque dispensável a 

intervenção judicial para diligência dessa jaez. Determino sejam renovadas 

as diligências para a busca e apreensão do veículo, outorgando ao Oficial 

de Justiça do Juízo, como de praxe em eventos dessa natureza, a 

requisição de auxílio da força pública, se imprescindível para a execução 

do ato processual. Intime-se. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011120-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CEZAR CONHADO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos autos, aferi que o Mandado de 

Busca e Apreensão encartadoaos autos no ID14175378 foi devidamente 

cumprido em 11/07/2018 e a petição de desistência da ação de 

ID14456216 foi encartada aos autos na data de 31/07/2018, sendo que 
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seu conteúdo não relata a devolução do veículo; desta feita 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 ora relatado, 

devendo a parte autora juntar aos autos o comprovante de devolução do 

veículo, a fim enviar os autos conclusos para análise do pedido de 

desistência requerido. É o que me cumpre impulsionar

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004628-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BENEDITO FIGUEIREDO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004628-79.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001667-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA OAB - MT19200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018360-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação 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)

 

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 REQUERIDA para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias quanto ao contido na certidão do Sr. Oficial de justiça de ID14780639, 

requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006527-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEODES FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos autos aferi que consta 

requerimento da Sra Oficiala para a parte autora complementar as 

diligências realizadas; assim sendo impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para efetuar a complementação solicitada, bem como para 

manifestar sobre o valor depositado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029075-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029075-68.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 

09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010946-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JORGE PIMENTEL SCHMIDT (REQUERENTE)

RAQUEL EVANGELINA PORCIUNCULA SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018808-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB - SP195972 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos verifico que 

consta nos autos no ID 10811224 a Decisão com conteúdo de sentença 

proferida na data de 23/11/2017, consta ainda o Recurso de Apelação 

encartada no ID11207221,datado em 18/12/2017 e novamente lançada no 

ID 12534790 na data de 04/04/2018 a sentença contendo o mesmo 

conteúdo da decisão de ID 10811224, assim a secretaria após a intimação 

da sentença certificou o Trânsito em julgado. Desta feita, ante o ora 

relatado, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado, haja vista a 
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interposição tempestiva do recurso de Apelação sendo a parte 

autora/apelante beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial ID 

8308922, e ainda , impulsiono os autos para intimar a parte apelada a 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036794-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA C. P. DIAS ALVES EIRELI - ME (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007597-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR TEREZINHA GIACHETTO DA SILVA (RÉU)

JOSE CUSTODIO DA SILVA (RÉU)

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007597-67.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO, JOSE CUSTODIO DA SILVA, 

NAIR TEREZINHA GIACHETTO DA SILVA DESPACHO Vistos e etc. 

Intime-se o banco requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da petição de Id 12990872 e documento e Id 

12990877. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 12 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 316657 Nr: 20182-57.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, NELSON 

PASCHOALOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINA COUTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203.049/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora a fim de requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias sob penas do art 485 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747267 Nr: 44509-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora a fim de requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias sob penas do art 485 do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 887861 Nr: 21814-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALZIRENE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 10090 Nr: 3481-36.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Econômico S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Engeglobal Construtora Ltda., JOSÉ GARCIA 

NETO, CARLOS ANTÔNIO DE BORGES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALADINO ESGAIB - 

OAB:2.657/MT

 Vistos e etc...

01- Os executados Carlos Antônio de Borges Garcia e Engeglobal 

Construções Ltda, peticionam nestes autos, afirmando que às fls. 74, os 

então advogados dos mesmos, renunciaram às procurações outorgadas 

pelos executados e juntaram comprovantes de que notificaram os 

executados, isto em 08 de junho de 2010.

02- Às fls. 86, em 22 de julho de 2013, foi determinada a intimação 

PESSOAL dos executados, para que constituissem novo advogado.

03- Conforme se verifica às fls. 87, 88, 89 e 96, os executdos não foram 

intimados pessoalmente, mas através de carta com A.R., não contendo 

este, a assinatura dos executados.

 04- A meu ver, o próprio exequente, a tudo assistindo, deveria até mesmo 

para não ser prejudicado com uma decisão anulando os atos 

subsequentes, e até mesmo por questões éticas, ter informado o Juízo de 

que não houvera a intimação pessoal dos executados para constituirem 

novo advogado.

05- Assim, diante da veracidade das alegações contidas na petição de fls. 

133, chamo o feito à ordem e torno NULOS todos os atos praticados a 

partir de fls. 87.

06- No entanto, para efeitos de economia processual, os atos praticados e 

que não tragam prejuízos ao executados, mantenho-os incólumes, quais 

sejam: Item II do despacho de fls. 86; decisão de fls. 110; certidão de fls. 

113 e os documentos nela mencionados.

07- Desta feita, determino sejam os autos remetidos ao sr. Contador 

judicial, para atualizar os cálculos de fls. 122/123 e que, após, sejam 

intimados os executados, agorta, na pessoa de seus novos advogados 

declinados na petição de fls. 133/134, para que se manifestem a respeito 

do novo cálculo.

08- Cadastrem-se os novos advogados dos executados.

09- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 235814 Nr: 4920-04.2006.811.0041
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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: JACKSON MARIO DE SOUZA - ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A. - SANTANDER 

BANESPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 

OAB/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - OAB:17508/MT, 

WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Vistos e etc...

01- Tendo em vista a decisão o Egrégio Tribunal de Justiça que anulou a 

homologação do cálculo e determinou que fossem refeitos os cálculos, 

determino seja intimado o senhor perito, para renovar os cálculos, na 

forma preconizada no acórdão, às fls. 823 verso.

02- Após a elaboração de novo laudo, manifestem-se as partes.

03- Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734140 Nr: 30418-29.2011.811.0041

 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): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora a fim de requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias sob penas do art 485 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802220 Nr: 8684-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOANE SILVEIRA DE SOUZA ME, SOANE 

SILVEIRA DE SOUZA, JOÃO MARIA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 909431 Nr: 36429-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY CARVALHAIS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1134545 Nr: 24897-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. V. DOS SANTOS CRIATIVA SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÕES - EPP, EDSON VIEIRA DOS SANTOS, EDSON VIEIRA DOS 

SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:OAB/MT 17257, 

MÔNICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:16.755, SILVIANA MILENE DOS 

SANTOS - OAB:8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a atualização dos dados cadastrais do novo patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora da decisão de fls 68 para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito: Vistos etc. Defiro o pedido da exequente, vindo às fls. 65, e 

para tanto, procedo à consulta de bens dos executados pelos Sistemas 

Infojud (Receita Federal) e Renajud (Detran/MT): E. V. dos Santos Criativa 

Serviços de Construções EPP, CNPJ n. 13.380.638/0001-47 e Edson Vieira 

dos Santos Junior, CPF n. 017.054.281-50, fls. 05. Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 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: ANDRÉ LUIZ CUIABANO - 

OAB:12.212/MT

 Vistos e etc...

01- Ante à documentação carreada aos autos, anexos à petição de fls. 80 

e o pedido de desbloqueio do valor penhorado, em face de ser da conta 

salário da requerida, hei por bem deferir o pedido, determinando a 

devolução da importância penhorada, visto que a mesma já fora 

transferida para a conta de depósitos judiciais.

02- Oficie-se à conta de depósitos judiciais, para vincular a imortância 

penhorada a estes autos.

03- Após, voltem-me conclusos para expedição do alvará, na forma 

indicada às fls. 81.

04- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795273 Nr: 1605-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 Vistos e etc...

01- Tendo em vista o pagamento efetuado pelo devedor, cumprindo a 

sentença proferida, julgo extinto o feito com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

02- Expeça-se o Alvará na forma indicada às fls. 120.

03- Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

04- PRIC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795221 Nr: 1551-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA CRUZ, MERISANE MARQUES 

FARIAS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a certidão do Sr. Oficial de Justiça no qual o mesmo 

informa que não detém qualificação para técnica para tal mister, desta 

feita ipulsiono os autos para proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA do 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81414 Nr: 3795-16.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LICIO DA SILVA, ROSÁRIA SUSUK 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774/O-MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT, 

THAÍS HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Vistos etc.

 Compareceu em meu Gabinete, no dia 16/08/2018, o senhor Jorge Licio da 

Silva, requerendo e informando que a Assembléia Legislativa de Mato 

Grosso, do qual o mesmo é funcionário, não vem acatando a decisão 

judicial proferida nos presentes autos.

 Oficie-se o Departamento de Recursos Humanos da Assembléia 

Legislativa de Mato Grosso, para que cessem imediatamente os referidos 

descontos realizados na folha de pagamento do executado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796492 Nr: 2840-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSON AMORIM DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE AGUIAR FLORES - 

OAB:182.268, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:OAB/RJ-160.435, MARCELO DOS SANTOS FOREZE - OAB:190.324

 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 exequente para manifestar nos autos, no prazo legal, 

quanto a certidão de decurso de prazo expedida as fls 224, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845707 Nr: 49364-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZIANE MARIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 120081 Nr: 8431-15.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN BRAZ LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA 

DE AMORIM - OAB:5.272/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

02/04/2018) requer de dilação de prazo (20 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, 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, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 227068 Nr: 34282-85.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a decisão de fls. 112, remeto os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 859397 Nr: 1264-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO THANIEL RODRIGUES DE AMORIM 

LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10248, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao 

feito,COMPROVANDO NOS AUTOS A CESSÃO DE DIREITOS REFERENTES 

A ESTES AUTOS, BEM COMO PARA PROMOVER A CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 266087 Nr: 23843-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PREVITALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:3653/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10187, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129930 Nr: 22981-58.2016.811.0041

 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): ERICA PAULA DIAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10246, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013930-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACK CASTRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013930-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JACK 

CASTRO DE SOUZA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, propôs a presente Ação de Busca e 

Apreensão em desfavor de Jack Castro de Souza. Deferida a liminar junto 

ao ID 14447870, o bem foi devidamente apreendido, consoante certidão de 

ID 14637026. O requerido compareceu aos autos junto ao ID 14742762, 

postulando pelos benefícios da justiça gratuita, pela purgação da mora e 

restituição do veículo, objeto da lide, acostando aos autos o comprovante 

de pagamento do valor dado à causa, consoante comprovante de ID 

14742797. Com base na decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que 

versa o Superior Tribunal de Justiça no entendimento da necessidade de 

pagamento da integralidade do débito para possibilitar a restituição do bem, 

não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das parcelas vencidas, 

defiro o pedido de purgação da mora e diante do pagamento do valor dado 

à causa, defiro o pedido de restituição do bem. Expeça-se Mandado de 

Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. Autorizo a ordem de 

arrombamento. Autorizo, também, a utilização de reforço policial para 

cumprimento da ordem judicial, se necessário. II – Anoto ainda que defiro 

os benefícios da Justiça gratuita à requerida postulado, ficando, pois, 

isenta do pagamento das custas processuais. Quanto à verba honorária, 

arbitro em 10% sobre o valor do débito, porém, fica suspensa a obrigação 

nos termos do art. 12 da Lei 1060/50. III – Em seguida, intime-se o Banco 

requerente para que se manifeste sobre o valor depositado, no prazo de 

10 (dez) dias. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 16 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: 1006577-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MIRANDA DA SILVA (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1006577-41.2018.8.11.0041. AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO RÉU: BENEDITO MIRANDA DA SILVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Vistos etc. 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso e Benedito Miranda da Silva, objetivando a nulidade do Ato 

n.º 017/91 e, por arrastamento, dos atos administrativos subsequentes, 

emanados pelo segundo réu, o qual concedeu ao terceiro requerido a 

estabilidade excepcional no serviço público ora impugnada, visto que não 

preenchia requisito essencial previsto no art. 19 do ADCT. Por meio da 

decisão proferida em 15/03/18 (id. 12252233), determinou-se a citação 

dos réus, os quais apresentaram contestações em 23/4/2018 - id. 

12855019 (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso) e 20/7/2018 

– id. 14295910 (Benedito Miranda da Silva). Citado, o Estado de Mato 

Grosso pugnou pela declaração de nulidade dos atos que deferiram a 

averbação do tempo de serviço e declararam a estabilidade do réu e, na 

mesma oportunidade, informou que se abstém de contestar a ação (id. 

12701287). A tempestividade foi certificada em 23/7/2018 - id. 14325541. 

Impugnação às contestações apresentada pelo Ministério Público Estadual 

em 1º/8/2018 - id. 14504699. É o relato do necessário. Decido. O réu 

Benedito Miranda da Silva requer a concessão do benefício da gratuidade 

de justiça, sob o argumento de não ter condição de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo do seu sustento. Pois bem, no que alude à 

gratuidade da justiça, o art. 98 do CPC, assim prescreve: A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (sem destaques no 

original). Assim, a condição para o deferimento da gratuidade da justiça 

reside na insuficiência de recursos para custear o processo, o que não é 

possível vislumbrar in casu, uma vez que o Réu nada acostou para 

comprovar sua condição financeira que justifique a concessão pleiteada. 

Oportuno ressaltar que, embora seja presumida a hipossuficiência 

deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC), ela não é absoluta. 

Corroborando: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO DE CONTRATO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA 

SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA – ART. 557, 

CAPUT, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TEVE SEGUIMENTO 

NEGADO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se 

as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições 

financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto 

probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o 
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pedido de justiça gratuita há que ser indeferido. (AgR 135343/2015, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (sem destaques no original). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXIBIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO – 

AGRAVANTE QUE POSSUI PROFISSÃO DE MÉDICO E RECEBE 

REMUNERAÇÃO QUE NÃO O COLOCA NA SITUAÇÃO DE BENEFICIÁRIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – 

CONSONÂNCIA COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 5º, 

LXXIV - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Não se mostra desarrazoada a decisão que indefere o 

benefício da justiça gratuita ao profissional médico, cujo salário afigura-se 

bem superior à média de rendimentos mensais da classe média brasileira. 

(AI 32937/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) 

(sem destaques no original). A concessão de justiça gratuita não deve ser 

aplicada de forma absoluta e irrestrita, merecendo, assim, ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica para que, em situações 

excepcionais, seja relativizada, como forma de impedir o abuso do direito. 

Assim, já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria 

Andrade Nery, in verbis: “A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (in Código de 

Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749).(sem 

destaques no original) Dessa forma, o escopo da lei concedendo o 

benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que, realmente, 

se encontram em situação de necessidade e que, na maioria das vezes, 

sequer possuem renda e não a outros que, tendo condições financeiras 

para arcarem com as custas processuais, postulam esse benefício 

somente para se eximirem do pagamento da taxa judiciária. Cabe ao 

magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente 

preenche os requisitos legais para tal desiderato. In casu, diante da não 

apresentação de prova alguma de sua condição financeira, ao Réu deverá 

ser oportunizada a comprovação do preenchimento dos pressupostos de 

insuficiência financeira. Ante o exposto: a)- Determino que o réu Benedito 

Miranda da Silva, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os 3 (três) últimos 

contracheques e outros documentos que entender pertinentes para 

demonstrar sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do 

pedido; b)- Diante da possibilidade de julgamento antecipado da demanda, 

determino que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se resta 

alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando com objetividade 

quais são e, também, justificando a pertinência das mesmas. Em seguida, 

retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 

de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1016927-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE JUARA (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT' (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE NOVA CANAA DO NORTE (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE QUERENCIA (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE ALTO TAQUARI (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE PARANAITA (AUTOR)

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE SINOP (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE CLAUDIA (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE ROSARIO OESTE (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE UNIAO DO SUL (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE ARIPUANA (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE ITIQUIRA (AUTOR)

SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT 

(AUTOR)

SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE MIRASSOL D'OESTE (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE COCALINHO (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE SAPEZAL (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE SORRISO (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE COLIDER (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE CANARANA (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE JACIARA (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE NOVO SAO JOAQUIM-MT (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE CHAPADA DOS GUIMAES (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO (AUTOR)

SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1016927-88.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS, 

SINDICATO RURAL DE ALTO TAQUARI, SINDICATO RURAL DE ARIPUANA, 

SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, SINDICATO RURAL DE 

CAMPOS DE JULIO, SINDICATO RURAL DE CANARANA, SINDICATO 

RURAL DE CHAPADA DOS GUIMAES, SINDICATO RURAL DE CLAUDIA, 

SINDICATO RURAL DE COCALINHO, SINDICATO RURAL DE COLIDER, 

SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO, SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO 

NORTE, SINDICATO RURAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT, SINDICATO 

RURAL DE ITIQUIRA, SINDICATO RURAL DE JACIARA, SINDICATO RURAL 

DE JUARA, SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE, SINDICATO 

RURAL DE MIRASSOL D'OESTE, SINDICATO RURAL DE NOVA 

BANDEIRANTES, SINDICATO RURAL DE NOVA CANAA DO NORTE, 

SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT, SINDICATO RURAL DE NOVA 

UBIRATA, SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA, SINDICATO RURAL 

DE NOVO SAO JOAQUIM-MT, SINDICATO RURAL DE PARANAITA, 

SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA, SINDICATO RURAL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE, SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE, SINDICATO RURAL DE QUERENCIA, SINDICATO RURAL DE 

ROSARIO OESTE, SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO 

CLARO - MT, SINDICATO RURAL DE SAPEZAL, SINDICATO RURAL DE 

SINOP, SINDICATO RURAL DE SORRISO, SINDICATO RURAL DE 

TANGARA DA SERRA, SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT', SINDICATO 

RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT, SINDICATO RURAL DE UNIAO DO 

SUL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. No id. 

14571357, os requerentes manifestaram pela desistência da ação. 

Contudo, o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, sendo 

indeferida a petição inicial. Portanto, inócua a manifestação pela 

desistência do processo extinto. Aguarde-se o decurso do prazo recursal 

e, após, cumpram-se as determinações que constam ao final da sentença, 

arquivando-se o processo. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de 

agosto de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 921228 Nr: 44160-19.2014.811.0041
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 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., WAGNER CEZAR FACHONE - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - 

OAB:6.755/MT

 Vistos etc.

Redesigno a audiência para o dia 28/11/2018, às 14h30min.

Intime-se a testemunha, no endereço informado pelo representante do 

Ministério Público na ref. 194, consignando as advertências legais.

Intime-se o requerido, por seu patrono, via DJe, e o Estado de Mato 

Grosso e o representante do Ministério Público mediante vista.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 788030 Nr: 41964-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FERREIRA BATISTA, 

WANDERSON MENDES RIBEIRO, ORCIENE DOS SANTOS, EROS ROGÉRIO 

BARROS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428/MT, ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB:9086-B/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:, RAFAEL HENRIQUE 

CRUZ DOS SANTOS - OAB:22466/O MT

 Vistos etc. Homologo, para que surta seus efeitos legais, a desistência da 

colheita dos depoimentos pessoais dos requeridos, na forma pleiteada 

pelo representante ministerial. Homologo, para que surta seus efeitos 

legais, a desistência das oitivas das demais testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público, bem como das oitivas das testemunhas arroladas pela 

defesa do requerido Jean, na forma pleiteada pelo Defensor Público, nesta 

data pela. Tendo em vista a desistência dos depoimentos pessoais dos 

requeridos, oficie-se à Comarca de Campo Grande/MS, pleiteando pela 

devolução da Carta Precatória expedida, independentemente de 

cumprimento. Concedo o prazo de cinco dias, para a patrona dos 

requeridos Orciene dos Santos e Wanderson Mendes Riberio, Dra. Marta 

Aparecida de Oliveira, regularize a representação processual nos autos. 

Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a 

instrução processual. Diante da complexidade das questões de fato e de 

direito, converto os debates orais e memoriais escrito. Assim, nos termos 

do art. 364, § 2º, do CPC, abra-se vista ao representante do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, para apresentar os memoriais escritos, 

no prazo de quinze (15) dias. Após, abra-se vista à Defensoria Pública, 

para o mesmo fim, no mesmo prazo. Com o retorno dos autos, intimem-se 

os demais requeridos, via DJE, para apresentar os seus memoriais, no 

prazo comum de quinze (15) dias. Após, façam-me conclusos, para as 

demais deliberações. Saem os presente intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1140829 Nr: 27766-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ARILDES MARIA FERREIRA CORREIA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:, GRHEGORY PAIVA PIRES 

MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:11.140/MS, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - 

PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, para declarar a nulidade 

do ato administrativo editados pela Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso que concedeu à requerida Arildes Maria Ferreira Corrêa da 

Costa a indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.º 

014/99); anulando-se por arrastamento todos os atos posteriores a ele 

tais como a efetividade no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio” 

(Ato n.º 597/03) e os que concederam progressão na carreira, bem como 

a concessão de aposentadoria pelo regime especial previdenciário (Ato 

n.º 309/2014).Condeno a requerida Arildes Maria Ferreira Corrêa da Costa 

ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de 

condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso, uma vez que são isentas. No tocante aos honorários 

advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada 

em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia 

Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus 

representantes legais, para no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o 

pagamento à requerida Arildes Maria Ferreira Corrêa da Costa, de 

qualquer remuneração, subsídio etc., provenientes e decorrentes do Ato 

n.º 014/99, Ato n.º 597/03, Ato n.º 309/2014, sob pena de incidirem, 

pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as 

anotações necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra 

sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

representante do Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1089614 Nr: 6034-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOAQUIM MOARES RODRIGUES 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Vistos etc.

Este processo foi extinto sem julgamento do mérito pelo indeferimento da 

petição inicial (ref. 11).

No reexame necessário n.º 29410/2017, a sentença foi declarada nula, 

para que fosse facultado ao autor popular emendar a inicial (ref. 49).

Desta forma, intime-se o autor popular, por seu patrono, para, no prazo de 

quinze (15) dias, emendar a inicial, comprovando sua condição de 

cidadão, bem como para adequar os pedidos de modo que se atenham 

aos previstos na Lei n.º 4.717/65 e incluir no polo passivo o ente público 

lesado.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022263-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO DOS SANTOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELLY CASSIA BARBOSA (RÉU)

CAIO RAPHAEL BARBOSA DE ARRUDA (RÉU)

THEO HENRIQUE BARBOSA DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)
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RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1022263-44.2016.8.11.0041 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, 16 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034022-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO SOUZA OAB - MT3459/O (ADVOGADO)

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

 

Devolução de Carta precatoria

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025222-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARISA ROSATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA FALCI ROSATI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1025222-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLEUSA MARISA ROSATI 

INVENTARIADO: VILMA FALCI ROSATI Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da peça exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos a qualificação do(a) herdeiro(a) não 

representado(a), tendo em vista, ser necessária a sua citação, pois 

conforme certidão de óbito da falecida, consta que a mesma deixou dois 

filhos, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008956-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ROCHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE JESUS SILVA OAB - MT21602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DIAS DE MOURA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1008956-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IOLANDA ROCHA RIBEIRO 

INVENTARIADO: EMERSON DIAS DE MOURA Vistos etc. Em atenção ao 

parecer do digno Ministério Público, INTIME-SE a inventariante, através de 

seu ilustre patrono, para que preste, no prazo de 05 (cinco) dias, as 

informações solicitadas nos moldes da manifestação do Id. 14683954. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023466-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGES CHUCKRALLASH NASR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1023466-07.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR PARTE RÉ: GEORGES 

CHUCKRALLASH NASR INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/07/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

"Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Maristela 

Cristhianne Mali Nasr, em face de Georges Chuckrallah Nasr, devidamente 

qualificados nos autos. Esclareceu a parte autora, que o curatelando, sua 

genitor, conta com oitenta anos de idade e, desde o ano de 2013, se 

encontra em tratamento, em face do quadro de demência progressiva 

apresentado (CID 10 F01) - id. 9189659, sendo que, na atualidade, está 

completamente impossibilitado à prática dos atos da vida civil. Custas 

recolhidas – id. 9190861. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 

9250852, que nomeou a autora curadora provisória do curatelando. Na 

mesma oportunidade, foi determinada diligência, a fim de verificar se o 

curatelando possuía condições para se apresentar em Juízo, bem como, a 

expedição de ofício ao INSS e a realização de estudo social. O termo de 

curatela provisória foi assinado e consta do id. 9570078. Relatório de 

estudo social consta no id. 9905654. Em cumprimento ao mandado de 

citação, constatou-se que, “não foi possível proceder à Citação do senhor 

Georges Chuckrallah, em virtude de que, conservando com ele não 

entendia que deveria receber e assinar o mandado”, nos termos constante 

da certidão, acostada ao id. 10021281. No id. 10172320, consta 

informação quanto à percepção de benefício previdenciário pelo 

curatelando. O ilustre Ministério Público se manifestou pela nomeação de 

curador especial no id. 12018575, cuja nomeação se deu no id. 12208063, 

sendo a contestação por negativa geral, apresentada no id. 13822537. 

Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão 

que nomeou a autora curadora do requerido – id. 14527085. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelando conta com oitenta e um anos de idade, e 

apresenta quadro de demência progressiva – CID 10 F01, conforme 

atestado médico acostado ao id. 9189659, cuja doença, como se sabe, é 

degenerativa e, dificilmente, reversível, diante do atual estágio da 

medicina, o que o impossibilita à prática dos atos de natureza civil, de 

caráter patrimonial. Por meio do estudo social realizado – id. 9905654, foi 

possível constatar que o idoso está com o quadro avançado de demência, 

sendo necessário auxílio para o exercício das mais básicas atividades, 

como alimentação, higiene, inclusive, para que não se esqueça de realizar 

suas necessidades fisiológicas. Ademais, constatou-se que a autora foi 

eleita para administrar a vida financeira da família, diante da proximidade e 

facilidade em auxiliar o casal de idosos, bem como, que a mesma 
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demonstra carinho para com o genitor. Nesse cenário, verifica-se ser a 

curatela, medida necessária neste momento, e ser a autora apta ao 

exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de GEORGES 

CHUCKRALLAH NASR, tornando definitiva a decisão provisória, que 

nomeou a parte autora Maristela Cristhianne Mali Nasr, sua curadora 

provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas pela autora. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 9 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005980-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA DE FREITAS CAFE LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO OAB - MT12059/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORESTINA DE FREITAS CAFE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1005980-09.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: NILDA DE FREITAS CAFE LISBOA PARTE RÉ: DORESTINA DE 

FREITAS CAFE INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 500,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Nilda de Freitas Café 

Lisboa, em face de sua mãe Dorestina de Freitas Café. Esclarece a 

autora, que a curatelanda está com 78 anos de idade, senil, muito doente e 

acamada, sem nenhuma condição de locomoção, sendo que faz uso de 

diversos medicamentos. A ação foi recebida – id. 7284690, quando, então, 

foi indeferido o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que o laudo 

médico que acompanhava a inicial estava ilegível. A autora apresentou o 

atestado médico ao id. 7448252, que demonstra que a curatelanda é 

deficiente visual e totalmente dependente de cuidados de terceiros. 

Certidão positiva de citação da curatelanda – id. 9386775. Relatório de 

estudo social – id. 9623719, onde contatou-se que a curatelanda não 

demonstra aptidão para gerir a própria vida, sendo que depende do 

cuidado da filha, ora autora, para o atendimento de todas as suas 

necessidades básicas de sobrevivência. Proferida decisão de id. 

11290434, nomeando a autora curadora provisória da curatelanda. 

Contestação por negativa geral – id. 11426387. Instado a se manifestar o 

digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e, o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil pessoa 

natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da 

curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade 

para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelada apresenta quadro avançado de demência, 

sendo deficiente visual total, razão pela qual necessita de cuidados 

constantes, conforme consta do relatório médico assinada pela médica 

geriatra Glória Maria Tristão – id. 7448418. Ademais, consta da certidão de 

citação da curatelanda – id. 9386775, que a mesma apresenta 

incapacidade de discernimento, além de demonstrar dificuldade de 

locomoção em virtude, aparentemente, da falta de visão. A fim de 

corroborar os fatos apresentados, o estudo social realizado constatou 

que “a requerida de fato não aparenta a menor condição de reger a sua 

vida, necessitando de cuidados permanentes da requerente, sua filha, a 

qual não mede esforços para tal, além da atenção, carinho e amor que sua 

genitora tanto necessita neste momento de sua vida”. Nesse cenário, a 

tomada de decisão apoiada não se monstra a mais adequada para o caso 

concreto, visto que Lidio Matias, não conta com discernimento necessário 

para exercer os atos de sua vida civil, já que se apresenta em quadro 

avançado de degeneração cerebral, o que o impossibilita, inclusive, aos 

atos essenciais de sobrevivência, como alimentação e higiene pessoal, 

impondo-lhe cuidados integrais por terceiro, que se dá, no caso, pela 

requerente. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, 

7448252 do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de 

DORESTINA DE FREITAS CAFÉ, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que a autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, o curador 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curadora, a 

requerente NILDA DE FREITAS CAFÉ LISBOA. Procedam-se as devidas 

anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem Custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Decisão de embargos: "Vistos 

etc. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos, perante este 

Juízo, por Dorestina de Freitas Café, em face da sentença proferida nos 

autos, constante do id. 11700104. Alegou a embargante a ocorrência de 

erro material, pois consta na fundamentação o nome de pessoa estranha 

ao processo, o que lhes assiste razão. Diante do exposto, nos termos do 

art. 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para a correção de erro 

material, constante da sentença de id. 11700104, que passará a constar: 

“Nesse cenário, a tomada de decisão apoiada não se monstra a mais 

adequada para o caso concreto, visto que Dorestina de Freitas Café, não 

conta com discernimento necessário para exercer os atos de sua vida 

civil, já que se apresenta em quadro avançado de degeneração cerebral, 

o que o impossibilita, inclusive, aos atos essenciais de sobrevivência, 

como alimentação e higiene pessoal, impondo-lhe cuidados integrais por 

terceiro, que se dá, no caso, pela requerente”. A presente decisão é parte 

integrante da sentença proferida, ante seu teor complementar, devendo 

permanecer, no mais, todos os termos da decisão questionada. P. R. I. e 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DÉBORA VIEGAS 

DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 8 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033601-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1033601-78.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

IRENE DE SOUZA SILVA PARTE RÉ: ROSALINA DOS SANTOS 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 31/10/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela, proposta por Irene de Souza Silva, em face de 

Rosalina dos Santos, devidamente qualificadas nos autos. Esclarece a 

parte autora, que a curatelanda, sua genitora, conta com noventa e nove 

anos de idade e apresenta quadro de demência – CID F03/I10 - id. 

10533399, o que a impossibilita à prática dos atos da vida civil. A ação foi 

recebida, por meio da decisão de id. 10571547, que nomeou a autora 

curadora provisória da curatelanda. Na mesma oportunidade, foi 

determinada diligência, a fim de verificar se o curatelanda possuía 

condições para se apresentar em Juízo, bem como, a realização de 

estudo social e expedição de ofício ao INSS. A curatelanda foi citada, por 

meio de sua curadora provisória, conforme certificado no id. 11071350. 

Relatório de estudo social consta do id. 11489063. No id. 12765442 consta 

informação fornecida pelo INSS, no sentido de que a curatelanda percebe 

benefício perante a autarquia, na quantia mensal de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais). Contestação por negativa geral, 

apresentada pela curadora nomeada, consta do id. 13283516. Parecer 

Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora da requerida – id. 14133028. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda conta hoje com cem anos de idade – 

nascida na data de 01/11/1917, e apresenta quadro de demência – F03/I10 

- id. 10533399, inúmeras limitações naturais de sua idade avançada, além 

da necessidade do uso de fraldas geriátricas, o que torna inviabilizada a 

prática dos atos de natureza civil, de caráter patrimonial, pessoalmente. 

Por meio do estudo social realizado – id. 11489063, foi possível constatar 

que a curatelanda necessita de ajuda para suas atividades normais de 

vida diária, como higiene pessoal, alimentação e locomoção, o que 

demonstra ser a curatela medida necessária neste momento, estando a 

autora, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de ROSALINA DOS SANTOS, nomeando, como sua curadora 

IRENE DE SOUZA SILVA, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, 

para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, 

estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber valores. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DÉBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013821-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA THAYNNARA PINHEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1013821-55.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: JOSEFA DA SILVA PINHEIRO PARTE RÉ: LARYSSA 

THAYNNARA PINHEIRO DE SOUZA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Josefa da Silva Pinheiro, em face de Laryssa Thaynnara Pinheiro de 

Souza, devidamente qualificadas nos autos. Esclareceu a parte autora 

que, a curatelanda, sua filha, faz tratamento psiquiátrico desde os seis 

anos de idade, e encontra-se impossibilitada para a prática dos atos da 

vida civil, juntando atestado médico no sentido de sua invalidez, por tempo 

indeterminado. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 6805771, 

que nomeou a autora curadora provisória da curatelanda. Na mesma 

oportunidade, foi determinada diligência, a fim de verificar se a curatelanda 

possuía condições para se apresentar em Juízo, bem como, a realização 

de estudo social e expedição de ofício ao INSS. A curatelanda foi citada, 

conforme certificado no id. 8112744. No id. 8175904 consta informação, 

fornecida pelo INSS, no sentido da inexistência de benefício 

previdenciário, recebido pela curatelanda. O termo de curatela provisória 

consta do id. 9312777. Relatório de estudo social consta no id. 9312826. 

Contestação por negativa geral, apresentada pela curadora nomeada, 

consta do id. 13523063. Pronunciamento Ministerial pela procedência da 

ação, tornando definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da 

requerida – id. 14253962. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente as provas produzidas, verifica-se que a curatelanda é 

adolescente, e foi diagnosticada com Esquizofrenia –CID F29 - id. 

6785710, o que lhe impõe acompanhamento psiquiátrico constante e o uso 

de medicamentos, condição esta que torna inviabilizada a prática dos atos 

de natureza civil, de caráter patrimonial, pessoalmente. Corroborando o 

atestado médico apresentado, constatou-se, por meio do estudo social 

realizado – id. 9312826, que a curatelanda, em decorrência de sua 

doença, não é alfabetizada, e hoje, tendo atingido a maioridade, faz-se 

necessária a regulamentação de sua representação e apresentando 

diversos sintomas que impõe a assistência constante da genitora ou de 

algum familiar. Ainda, verificou-se que a adolescente demonstrou muito 

afeto por sua genitora, que lhe dispensa os cuidados necessários e o 

carinho devido, o que permite constatar que a curatela se apresenta como 

medida necessária neste momento, estando a autora, apta ao exercício do 

encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO a curatela de LARYSSA THAYNNARA 

PINHEIRO DE SOUZA, nomeando, como sua curadora JOSEFA DA SILVA 

PINHEIRO, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, 
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gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. 

Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 01 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito." Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 9 de agosto 

de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030776-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT0008674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1030776-64.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA PARTE RÉ: ADAUTON 

CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Sandra Terezinha Grego Barbosa, em face de Adauton Cesar Grego 

Barbosa de Almeida, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a 

parte autora que, o curatelando, seu filho, apresenta quadro de paralisia 

cerebral espática, tetraplegia espática, com deformidades articulares do 

quadril e membros inferiores – CID G80.3 e G40.3. – id. 10113087, 

decorrente de um semi-afogamento, além da imposição de traqueostomia e 

gastrotomia, o que a impossibilita à prática dos atos da vida civil. A ação 

foi recebida, por meio da decisão de id. 10125315, que nomeou a autora 

curadora provisória do curatelando. Na mesma oportunidade, foi 

determinada diligência, a fim de verificar se o curatelando possuía 

condições para se apresentar em Juízo, bem como, a realização de 

estudo social e expedição de ofício ao INSS. O termo de curatela 

provisória foi assinado e consta do id. 10765618. O curatelando foi citado, 

por meio de sua curadora provisória, conforme certificado no id. 

11136259. Relatório de estudo interprofissional consta no id. 11642674. 

Contestação por negativa geral, apresentada pela curadora especial 

nomeada, consta do id. 13493554. Pronunciamento Ministerial pela 

procedência da ação, tornando definitiva a decisão que nomeou a autora 

curadora da requerida – id. 14275418. É o relatório. Fundamento e Decido. 

A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando foi vítima de um 

acidente, ainda com tenra idade, o qual culminou em sua paralisia cerebral 

e em tetraplegia, com deformidades articulares do quadril e membros 

inferiores – CID G80.3 e G40.3. – id. 10113087. Hoje, ainda, se submete a 

traqueostomia e gastrostomia, necessita dos cuidados constantes de sua 

genitora, sendo que, completou a maioridade no ano de 2017, 

necessitando, assim, regularizar sua representação. Por meio do estudo 

interdisciplinar realizado – id. 11642674, constatou-se que a autora 

dedica-se totalmente ao filho e que a sua história pessoal a levou a criar a 

Associação Mato-Grossense de Equoterapia e Esportes Equestres, 

visando ajudar outras pessoas que passam por situações semelhantes à 

do filho, o que traduz seu amor e luta em favor do seu bem estar, 

demonstrando aptidão ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a 

curatela de ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA, 

nomeando, como sua curadora SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA, 

tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que pratique, em seu 

nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial 

e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, a 

curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no 

art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016748-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA JULIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIMO DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1016748-28.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: LUCIA JULIANO DA SILVA PARTE RÉ: GEZIMO DA SILVA 

PEREIRA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/10/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 880,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Lucia Juliano da Silva, em 

face de Gezimo da Silva Pereira, devidamente qualificados nos autos. 

Esclareceu a parte autora que o curatelando, seu filho, apresenta 

transtornos mentais, decorrente de lesão e disfunção cerebral (CID 10 

F06) e esquizofrenia paranóirde (CID10 F20), o que o impossibilita à 

pratica dos atos da vida civil. A ação foi recebida, por meio da decisão de 

id. 3226528, que nomeou a autora curadora provisória do curatelando. Na 

mesma oportunidade, foi determinada diligência, a fim de verificar se o 

curatelando possuía condições para se apresentar em Juízo, designando 

data para a realização de audiência, bem como, a expedição de ofício ao 

INSS, a realização de estudo social e perícia psiquiátrica. No id. 4782086, 

consta informação quanto à percepção de benefício previdenciário pelo 

curatelando. O curatelando foi regularmente citado, conforme se observa 

da certidão de id. 6104024 e, ouvido pelo juízo, na data de 21 de março de 

2017, nos termos constante do. Id. 7345666. A nobre curadora especial 

nomeada, apresentou contestação por negativa geral no id. 10490864. 

Relatório de estudo interprofissional, consta do id. 12922275. Parecer 

Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora do requerido – id. 14528785. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Preliminarmente, consigno que a matéria colocada à 

exame se encontra satisfatoriamente demonstrada por meio das provas 

constituídas nos autos, restando, assim, dispensadas outras provas, o 

que permite o julgamento conforme o estado do processo. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 
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alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando conta com quarenta e 

quatro anos de idade, possui esquizofrenia e disfunção cerebral, 

decorrente de um acidente automobilístico que o vitimou, quadro que lhe 

impõe o uso constante de medicamentos, para que se mantenha estável e 

calmo, sendo que, em decorrência, não exerce atividade remunerada e é 

parcialmente alfabetizado, impossibilitando-o à prática dos atos de 

natureza civil, de caráter patrimonial. Por meio do estudo interprofissional 

realizado – id. 12922275, foi possível constatar que o curatelando reside 

com sua genitora, que costuma andar sem rumo pela cidade, se 

apresentando consciente quanto à necessidade da administração de seu 

benefício pela mesma e que, embora estável no momento da entrevista, se 

submete à momentos de surtos, quando ouve vozes e vê vultos. Nesse 

cenário, constatou-se que a autora demonstra aptidão para o exercício do 

encargo, sendo a curatela medida necessária neste momento. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, DECRETO a curatela de GEZIMO DA SILVA PEREIRA, tornando 

definitiva a decisão provisória, que nomeou a parte autora Lucia Juliano da 

Silva, sua curadora provisória, para que pratique, em seu nome, os atos 

da vida civil, que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, 

para sacar e receber os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1023845-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1023845-79.2016.8.11.0041 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, 16 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014346-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. D. B. (REQUERENTE)

J. B. D. O. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT0014908A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1014346-03.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para comparecer na secretaria, no prazo de 5 dias, para 

retirar o formal de partilhar. CUIABÁ, 16 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.: 780233 Nr: 33768-88.2012.811.0041

 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: ESPOLIO DE JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR, 

MARIA DA GLORIA VIEIRA DE AGUIAR, BELINDA NUNES DE AGUIAR, 

ÁLVARO AUGUSTO DE VIEIRA DE AGUAR, ÁLVARO AUGUSTO DE 

VIEIRA DE AGUAR, ESPÓLIO DE ELAINE MOURA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALBERTO BORGES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6.999/MT, ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE AQUINO - 

OAB:16529/O, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, BRUNA 

ELISA PERON - OAB:14.604, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, 

JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT, MÔNICA FRAGA C. L. 

FONSECA - OAB:11.819/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DO (A) INVENTARIANTE, por meio do seu Advogado, para 

apresentar documentos pessoais e endereço atualizado do Sr. Aluisio 

Figueiredo para posterior expedição da carta de adjudicação, bem como 

para esclarecer o item IV da partilha em relação as cotas sociais da 

empresa Aguiar e Filhos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 787897 Nr: 41827-65.2012.811.0041

 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: JAS, DTS, GTSM, BTSR, ONN, PSN, ASN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLTS, EDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE BONAMIGO - OAB:15114, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 

03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786860 Nr: 40768-42.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSF, VHFDC, MSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO COSTA JÚNIOR 

- OAB:10.884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3847 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAIME MÁRCIO 

MARTINS MORAIS, para devolução dos autos nº 40768-42.2012.811.0041, 

Protocolo 786860, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 270 de 590



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1101435 Nr: 11091-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBDMI, MBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O

 Código 1101435

Vistos etc.

 INTIME-SE a parte autora, parte diretamente interessada na homologação 

do acordo de fls. 118/121, por meio de sua advogada constituída, para 

que regularize a representação processual de Joana Alves da Mata, 

terceira em relação aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mesmo prazo, não sendo realizada a regularização ora determinada, 

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que dê prosseguimento ao 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Na sequência, dê-se vista dos autos ao ilustre Ministério Público, para 

pronunciamento e voltem-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 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.: 1098346 Nr: 9844-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1098346

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Conversão de Separação em Divórcio, proposta por 

Márcia Oliveira, em face de Charles Michel Ferreira, devidamente 

qualificados na inicial.

Esclareceu a autora que, as partes contraíram matrimônio, da data de 28 

de julho de 2007 (fl. 16), e encontram-se separadas judicialmente desde 

24 de maio de 2010 (fl. 11), por sentença proferida no juízo da 2ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

A ação foi recebida, na data de 28 de março de 2016, nos termos da 

decisão de fl. 17, que deferiu a gratuidade processual e determinou a 

citação do requerido.

Esgotadas as tentativas de localização do endereço do requerido, foi 

determinado na toda de 12 de janeiro de 2018, a sua citação por edital, e, 

diante do decurso do prazo sem manifestação nos autos, foi-lhe nomeado 

curador especial, para promover-lhe a defesa.

 A douta Defensoria Pública, curadora especial nomeada, apresentou 

contestação por negativa geral às fls. 68/70.

Não havendo condição a ser comprovada, já que o pedido se refere 

unicamente à conversão da separação judicial em divórcio, resta 

dispensada a produção probatória.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de conversão 

da separação judicial em divórcio, postulado por Márcia Oliveira, com 

fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da República, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

patrimonial de bens.

OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil para averbação do divórcio. 

Consigno que, quando da separação a autora já optou por voltar a usar o 

nome de solteira.

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, 15 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.: 1076494 Nr: 58249-13.2015.811.0041

 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: ÁSEL, GLM, DAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A/MT, THASLYNNE PEREIRA - OAB:17.352E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1076494

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a inventariante nomeada deixou 

decorrer in albis o prazo fixado para comprovação de sua qualidade de 

meeira ou, ao menos, do protocolo da ação de reconhecimento de união 

estável post mortem, o que foi certificado à fl. 95.

Foi buscada a intimação pessoal da inventariante, contudo, a diligência 

restou inexitosa, em virtude de se encontrar o imóvel fechado, com 

aspecto de abandonado, conforme certificado à fl. 97.

Importante consignar que, o rito da ação de inventário não permite o 

reconhecimento incidental da união estável, quando, para isso, demande 

ampla produção probatória, como no caso em análise, em que ambos os 

herdeiros contestam a qualidade de meeira da inventariante.

 Nesse cenário, DESTITUO Aurea Silva e Lima do encargo de inventariante 

e, para tanto, NOMEIO inventariante o herdeiro DANIEL ALBERTO 

LEMMERTZ, em observância ao disposto nos arts. 617, II, c/c art. 622, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE o inventariante ora nomeado, por meio de seu advogado 

nomeado (fl. 84), para que preste compromisso, em 05 (cinco) dias, e 

apresente as últimas declarações, atribuindo valor aos bens do espólio, 

acompanhadas dos documentos indispensáveis, assim como de plano de 

partilha, no prazo de 10 (dez) dias.

Consigno que, em havendo consenso, o processo será convertido em 

arrolamento sumário, com fundamento no art. 659, do CPC.

Com a apresentação das últimas declarações, INTIME-SE a herdeira, por 

meio de advogado constituído, para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, certifique-se o decurso do prazo, se necessário, e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 15 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.: 464806 Nr: 32600-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOT, AOT, MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT, JOSE MARCIO MARQUIORETO - OAB:14021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto etc. Defiro o pedido de fls. 227. Expeça-se carta de adjudicação do 

imovel de matrícula 8.810, em favor de Fátima de Oliveira Hortencio 

Munhoz, em face do contrato de fls. 213/214. Consigno que, a adjudicação 

do imovel, não dispensa o recolhimeno do imposto de transmissão causa 

mortis incidente. Na sequencia, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Cumpra-se. Cuiabá,15 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez. Juíza de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1002235-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLATT LIMA GARCIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR DE LIMA MARINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1002235-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SCARLATT LIMA GARCIA 

EXECUTADO: MOACYR DE LIMA MARINHO Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração, opostos, perante este Juízo, por Moacyr de 

Lima Marinho, em decorrência da decisão constante no Id. 14575338. 

Pretende o embargante a revisão da decisão proferida, sob à alegação de 

omissão, quanto ao pedido de parcelamento da divida exequenda. Não 

assiste razão o inconformismo do requerido, visto que, que a parte 

exequente fora intimada, para se manifestar acerca da proposta do 

parcelamento do débito alimentar, e esta se pronunciou nos autos em Id. 

13452602, rejeitando a justificativa do executado. Não há o que se falar 

em omissão por este juízo, uma vez que a parte exequente se apresentou 

tempestivamente nos autos, recusando a justificativa do requerido. Diante 

do exposto, nos termos do art. 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, 

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios, mantendo, 

no mais, todos os termos da decisão questionada. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028700-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. P. (AUTOR)

THACIANA BITTENCOURT CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO UILIAN SOUZA PORTELA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREYCE MACHADO DE SOUZA OAB - PR73643 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028700-67.2017.8.11.0041. AUTOR: LUYZA BITTENCOURT PORTELA, 

THACIANA BITTENCOURT CARDOSO RÉU: FRANCO UILIAN SOUZA 

PORTELA Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos c/c Guarda, proposta 

perante este juízo, por Luyza Bittencourt Portela, representada por sua 

genitora Thaciana Bittencourt Cardoso, em face de Franco Uilian Souza 

Portela, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a autora que, 

desde a separação dos genitores, o requerido vem contribuindo com suas 

despesas, mediante o depósito da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) mensais, qual tem sido insuficiente frente às suas necessidades 

pessoais, razão pela qual, por meio da presente ação, busca a fixação de 

alimentos, no valor equivalente a um salário mínimo vigente e a fixação da 

guarda unilateral, em favor de sua genitora. A inicial veio acompanhada 

pela certidão de nascimento da autora, que comprova o vínculo entre as 

partes. A ação foi recebida, na data de 18 de setembro de 2017, por meio 

da decisão de id. 9887654, que deferiu a gratuidade processual, fixou 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, mediante desconto em folha de pagamento, designou data para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento 

e, por fim, determinou a citação do requerido. O requerido se habilitou nos 

autos, juntando procuração no id. 10938164 e contestação no id. 

10944448, sustentando, em síntese, que não dispõe de condições 

financeiras para contribuir com o valor buscado pela autora, mas que 

concorda com o valor provisoriamente fixado e, que a guarda da infante 

deve ser exercida de forma compartilhada, fixando sua residência na 

casa materna, já que reside na cidade de Curitiba, estado do Paraná. A 

contestação foi acompanhada por cópia dos três últimos holerites do 

requerido, dos quais constam que sua remuneração líquida, alcança a 

quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Na audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento, a conciliação restou 

inexitosa, diante da ausência do requerido, que, em sua defesa, afirmou 

que não dispõe de recursos para que comparecesse ao ato, oportunidade 

em que, considerando que as necessidades da infante são presumidas e 

que os holerites do requerido já haviam sido juntados nos autos, foi 

encerrada a instrução processual, determinando-se a apresentação dos 

memoriais finais. No id. 13908254 foi certificado o decurso do prazo, para 

que as partes apresentassem os memorais finais. Instado a se manifestar, 

o zeloso Ministério Público se pronunciou pela parcial procedência da 

ação, confirmando o valor dos alimentos fixados em caráter provisório e 

pela fixação da guarda compartilhada, com residência na casa materna. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Alimentos c/c 

Guarda, proposta perante este juízo, por Luyza Bittencourt Portela, 

representada por sua genitora Thaciana Bittencourt Cardoso, em face de 

Franco Uilian Souza Portela, devidamente qualificados nos autos. A ação 

se encontra apta à julgamento, não havendo a necessidade de realização 

de outras provas, razão pela qual passo à análise do mérito. 1º. Dos 

Alimentos. Os alimentos em discussão são devidos pelo alimentante, antes 

de tudo, em face de seu dever de sustento, que decorre, diretamente, da 

Constituição da República, por previsão do art. 229, que impõe aos pais o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Trata-se de direito 

fundamental da pessoa, base para sua subsistência, com dignidade, já 

que, no caso, não dispõe de condições de prover-lhe o próprio sustento. 

Quando se fala em alimentos, não podemos perder de vista todos os 

aspectos que envolvem o desenvolvimento da personalidade humana, já 

que não se restringem aos alimentos, em sentido literal, de que 

necessitam, fisiologicamente para sobreviver, mas sim à sua educação, 

laser, moradia e todas as implicações decorrentes. Nesse diapasão, 

entendeu o legislador que a averiguação do quantum alimentar, deve ser 

verificada com base em três elementos - necessidade, possibilidade e 

proporcionalidade, o que se extrai do parágrafo primeiro do art. 1.694, do 

Código Civil, para, assim, buscar o julgador garantir a máxima justiça que 

possa ser extraída do caso concreto. Sabe-se que as necessidades dos 

filhos menores são presumidas, considerando os gastos normais, 

compatíveis com a faixa etária de cada um, pelo que eventual gasto 

específico e/ou extraordinário, face à particularidade do caso concreto, 

deve ser objeto de prova e devidamente sopesado pelo juiz ao realizar a 

análise do trinômio que norteia a fixação do quantum alimentar. O que se 

observa das alegações e documentos apresentados pela autora, a infante 

apresenta gastos compatíveis com a idade, os quais devem ser 

proporcionais à condição social os genitores, frente às reais possibilidade 

de cada um deles. Por outro lado, o requerido apresentou a comprovação 

dos seus rendimentos mensais, que alcançam o valor líquido de R$ 

1.400,00 (mil e quatrocentos reais), considerando os descontos legais, o 

que permite constatar que o valor fixado em caráter provisório está 

proporcionalmente compatível com as possibilidades do alimentante, razão 

pela qual torno definitivo dos alimentos na quantia equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. 2º. Da Guarda. Pleiteou a 

autora pela fixação da guarda unilateral em favor da genitora, diante da 

alegada incompatibilidade física ao exercício da guarda compartilhada, já 

que o genitor reside na cidade de Curitiba/PR, enquanto que o requerido 

pleiteou pela fixação da guara compartilhada. A guarda compartilhada é a 

modalidade regra no sistema jurídico brasileiro, que somente situações 

excepcionais poderão justificar seu afastamento, notadamente a inaptidão 

de um dos genitores ou de ambos ao exercício do poder familiar ou se, 

justificadamente, um deles não desejar o compartilhamento, o que não é o 

caso dos autos, já que o requerido manifestou seu desejo em compartilhar 

a guarda da infante. É importante salientar que, tanto o pai como a mãe 

são imprescindíveis ao desenvolvimento saudável dos filhos. Os mais 

recentes estudos da psicologia e da pediatria mundial demonstram que, as 

crianças colocadas em guarda compartilhada adoecem menos do que as 

que vivem sob o regime de guarda unilateral. Nesse cenário, não se fala 

mais em “direito de visitação”, já que pai e mãe não podem ser visitantes 

na vida dos filhos, pelo contrário, devem se fazer presentes 

constantemente e de forma efetiva. É por isso que, hoje, se fala em “direito 

de convivência”. O fato de o requerido residir em outro Estado da 

Federação, não pode ser considerado empecilho à fixação da guarda 
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compartilhada, já que o intuito é garantir ao genitor a participação efetiva 

na criação da infante, decidindo, juntamente com a genitora, acerca das 

questões que possam afetar a filha de alguma forma. A guarda física da 

infante deverá ser realizada por um dos genitores, sendo consenso que 

permaneça no lar materno. Nesse caso, a experiência nos mostra que os 

litígios entre os genitores podem vir a criar embaraços ao convívio de um 

deles em relação aos filhos, razão pela qual, este juízo entende por bem 

pré-fixar período mínimo de convivência, parterno-filial do seguinte modo: 

1º. As festividades de final de ano deverão ser alternadas entre os 

genitores, sendo que, nos anos ímpares, o Natal será em companhia da 

genitora. 2º. As datas de aniversário da criança, também, serão 

alternadas entre os genitores, iniciando em 2019 na companhia paterna. 

3º. No dia dos pais, ficará a infante com o pai, da mesma forma que ficará 

com a mãe, no dia das mães. 4º. As férias serão divididas entre os 

genitores, na proporção de 2/3 ( dois terços) com o pai e 1/3 ( um terço) 

com a mãe, já que a maior parte dos dias letivos a criança permanece com 

sua genitora O importante, é que os genitores busquem a sensibilidade 

necessária, que lhes permitam colocar seus interesses pessoais de lado, 

no sentido de priorizar um convívio tranquilo, a fim de atender as 

necessidades de desenvolvimento da filha, inclusive, quanto a sua 

criação, missão esta assumida quanto se tornaram pais. Diante do 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento 

de alimentos, em favor da autora, no percentual de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente, mediante desconto, em folha de 

pagamento, tornando, assim, definitiva a decisão provisória proferida e, 

para FIXAR que a guarda da infante seja exercida de forma compartilhada 

entre os genitores, em consonância com o princípio da 

corresponsabilidade que norteia as relações parentais, observando-se o 

convívio mínimo nesta decisão fixado, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil e art. 1.584, §2º, do Código Civil. Os 

alimentos incidirão, nas verbas de adicional de férias, 13º salário e 

rescisórias. CERTIFIQUE-SE quanto à expedição de ofício à empresa 

empregadora, para o desconto dos alimentos em caso negativo, 

EXPEÇA-SE com urgência. DEFIRO a gratuidade processual postulada pelo 

requerido. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1029127-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA FATIMA JORDAO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029127-64.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES MUNIZ 

REQUERIDO: TERESINHA FATIMA JORDAO DA SILVA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio, proposta por 

José Rodriguez Muniz, em face de Teresinha Fátima Jordão da Silva, 

devidamente qualificados na inicial. Consta dos autos que, os requerentes 

contraíram matrimônio, na data de 24 de março de 1986, e tiveram 

decretada a separação judicial, em 07 de agosto de 1997, cuja averbação 

se verificou, na data de 30 de setembro de 1997 – id. 9940806, razão pela 

qual, busca sua conversão em divórcio. A ação foi recebida, em de 02 de 

outubro de 2017, nos termos da decisão de id. 10074287, que deferiu a 

gratuidade processual e determinou a citação da requerida. A requerida 

foi regularmente citada, conforme se observa da certidão de id. 12153036, 

apresentando contestação no id. 12393814, sustentando, em síntese, que 

embora concorde com a conversão perseguida, existe bem em condomínio 

com o requerente, consistente em uma chácara, localizada no município de 

Chapada dos Guimarães, que impõe a extinção do condomínio voluntário 

incidente, e a condenação do autor ao pagamento dos aluguéis pelo uso 

exclusivo do imóvel desde agosto de 1997. Intimada, a parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 14326330. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Verifica-se que a parte demandada buscou ampliar 

os limites objetos da presente ação, em sua contestação, visando a 

extinção do condomínio voluntário, existente sobre o imóvel, localizado no 

município de Chapada dos Guimarães, assim como, com a condenação do 

autor, ao pagamento de indenização, referente ao uso exclusivo do 

imóvel, desde o ano de 1997. Considerando que o imóvel em referência 

constou do acordo de partilha realizado entre as partes, quando da 

separação judicial consensual, o qual foi devidamente homologado pelo 

juízo competente à época, caberá à parte interessada buscar o seu 

cumprimento, ou a extinção do condomínio voluntário e eventual 

indenização pelo uso exclusivo do imóvel, mediante o procedimento 

adequado, o que não é possível no presente procedimento, já que foge 

aos limites objetivos da demanda. Diante do exposto, e considerando a 

ausência de oposição da requerida, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

conversão da separação judicial em divórcio, postulado por JOSÉ 

RODRIGUEZ MUNIZ, com fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição 

da República, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime patrimonial 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, 15 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: 1028546-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. D. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME ULISSES PETERLINI OAB - MT0010600A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte requerida, 

para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da petição da 

requerente apresentada aos autos. Cuiabá, 16 de agosto de 2018 

(assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1153955 Nr: 33489-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDSS, JCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3.830, kherman 

Anunciação - OAB:18.054, KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:OAB-MT 18.054, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - 

MT - OAB:, RODRIGO LUIZ ALBERTON - OAB:17976/E, Rogerio 

Bandeira - OAB:17.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de citação e intimação acostado aos autos, dentro do prazo legal 

de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250371 Nr: 17361-17.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WVFL, FGFL, DF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ADOLFO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:5.214/MT, MATEUS BASTOS VASCONCELOS 

ARRUDA - OAB:10.401/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANY 

BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE, para devolução dos autos nº 

17361-17.2006.811.0041, Protocolo 250371, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1137461 Nr: 26339-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDOA, MNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13.654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16.604

 Certifico que, nesta data, cadastrei o advogado da parte requerida, ato 

contínuo, remeto à publicação o despacho de fl. 58-58v: " Vistos. As 

partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo 

polo processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Por meio da presente ação, o requerente 

busca a fixação de alimentos a seu favor, em 2,5 (dois vírgula cinco) 

salários mínimos mensais, e a regulamentação da guarda em favor da 

genitora, com a regulamentação das visitas paternas. À fl. 20 foi fixada a 

verba alimentar em 1 e ½ (um salário mínimo e meio), designada audiência 

de tentativa de conciliação e determinada a citação. Não foi possível a 

realização da audiência, tendo em vista a ausência do requerido, fl. 33. Às 

fls. 34/38 foi apresentada a contestaçã A impugnação veio às fls. 50/54. 

À fl. 56 o Ministério Público opinou pela audiência de instrução e 

julgamento. Não há arguição de preliminares, como também não há 

irregularidades a sanar Defiro a produção de provas orais requeridas 

pelas partes, consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas 

testemunhas. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 26 de setembro de 2018, às 14h:30min. 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-".

 Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029609-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. L. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 (vinte) dias 

Dados do Processo: Processo: 1029609-12.2017.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: LUCIENE SILVA SOUZA Endereço: RUA QUATRO, 03, Rua Quatro, 

Quadra 159, Casa 03, Bairro Jardim Bra, JARDIM BRASIL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78052-578 Parte Ré:Nome: PAULO SERGIO LEMES COELHO 

Endereço: AVENIDA ANHANGUERA, 8480, Av. Anhanguera, Quadra 89, 

Lote 11, n 8480, Bairr, SETOR CAMPINAS, GOIÂNIA - GO - CEP: 

74503-110 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, que 

encontra-se, atualmente, em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência 

e/ou providências que entender pertinentes, de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito: Decisão/Despacho: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo nº. 1029609-12.2017.8.11.0041 Ação: Cumprimento de 

sentença Vistos, etc... Diante da inércia dos Advogados, Id n. 11707816, 

intime-se a representante legal da Exequente, pessoalmente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o determinado na decisão de Id n. 

10094015, sob pena de extinção e arquivamento. Não sendo a 

representante legal da Exequente encontrada para intimação pessoal, 

intime-a, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir o determinado na decisão de Id n. 10094015, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 3 0 5 0 6 5 6  1 8 0 5 0 4 1 8 3 2 0 0 9 4 6 0 0 0 0 0 0 1 2 8 2 1 3 1 4 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 16 de agosto de 2018 . Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011895-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. A. D. C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

SILVIA AFFI DA COSTA GOMES OAB - 651.433.371-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1011895-05.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: JOAO 

OTAVIO AFFI DA COSTA BRIANTI Endereço: RUA CORSINO AMARANTE, 

498, ed Village Salermo, apt. 101, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-435 Nome: SILVIA AFFI DA COSTA GOMES Endereço: RUA 

CORSINO AMARANTE, 498, ed. Village Salermo, apt. 101, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-435 PARTE REQUERIDA: Nome: MARCIO 

ROBERTO BRIANTI Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 2105, 

POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-400 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,16 de agosto de 2018. Assinado 

eletrônicamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025645-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA CLAUDIA PROTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA SANDY RUSSO (RÉU)

 

PROCESSO: 1025645-74.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: VERA 

CLAUDIA PROTTI Endereço: RUA MINISTRO JOÃO ALBERTO, 170, 

ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-580 PARTE REQUERIDA: Nome: MARIA 

CRISTINA SANDY RUSSO Endereço: RUA MINISTRO JOÃO ALBERTO, 49, 
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ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-580 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada(o), para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto na DECISÃO 

prolatado(a) neste processo. DECISÃO ID N. 14791004 OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,16 de agosto de 2018. Willma Giselle Santos de Lima ANALISTA 

JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1039294 Nr: 41310-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDC, GEMDC, ECM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYRHAM MARIA DE ARRUDA 

REIDEL FONSECA - OAB:OAB/MT 20.809

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos verifica-se que o Executado teve a sua prisão 

decretada em 04/06/2018, fls. 38/39.

 Aportou petição do Executado ás fls. 40/52 informando que se encontra 

recolhido desde a data de 14/08/2018 e requereu, diante da juntada do 

comprovante de pagamento do valor do débito, a expedição do alvará de 

soltura.

Apresentou juntamente com a petição comprovante de pagamento ás fls. 

53/54.

Assim, entendo prudente, por ora, somente suspender os efeitos da 

decisão que decretou prisão do Executado nestes autos, sem prejuízo de 

ser restabelecida se evidenciada a necessidade.

Pelo exposto, expeça-se, imediatamente, alvará de soltura em favor do 

Executado, a ser cumprido, se por outro motivo não estiver preso.

 Em seguida, intimem-se os Exequentes, através de seu d. patrono, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o que 

entender cabível.

 Fica, desde já, autorizado o levantamento dos valores depositados em 

Juízo, mediante transferência, em conta bancária a ser informada/indicada 

pela representante legal dos Exequentes.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, se necessário, em regime de plantão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1109767 Nr: 14573-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDAL, CLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDIMYLLA MELO 

CARVALHO - OAB:4095-B/TO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

a juntada de fls. 142/149, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1059824 Nr: 50959-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL VIEIRA VALES DA SILVA, VVDS, IZABEL 

VIEIRA VALES DA SILVA, VANESSA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DA COSTA - 

OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos que ficará suspenso, até a data de 19/12/2018, conforme requerido 

pela Autora. Era o que tinha a Impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 866742 Nr: 6962-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBCVC, ABDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:MT4715

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

a juntada de fls. 211, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1215508 Nr: 10080-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZR, ADNZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSARA DE LIMA BATISTA - 

OAB:7794

 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. 58, no prazo de cinco dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024665-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. S. F. (RÉU)

Outros Interessados:

D. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1024665-64.2017.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: LIVIA ALVES DE SOUSA Endereço: RUA PRIMAVERA, 09, 

QUADRA 87, DR. FÁBIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 Parte Ré:Nome: 

KLEBER DE SOUZA FARIAS Endereço: RUA 2, lote 3B, QD 03, SETOR 

NOVA VILA, GOIÂNIA - GO - CEP: 74653-060 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO KLEBER DE SOUZA FARIAS, que 

atualmente, encontra-se em lugar incerto e não sabido, de conformidade 

com o despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, para responder 

a ação, caso queira. Decisão/Despacho: anexa OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 16 de agosto de 2018 Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016122-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI OAB - MT0014020A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. A. C. (RÉU)

L. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rafael Costa Leite OAB - MT0006647A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

"Vistos, etc... Intime-se a parte autora para que querendo apresente 

impugnação."

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1019362-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FONTES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

MONIZE ATEYEH OAB - MT12508/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1019362-69.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LOURIVAL FONTES FILHO 

Vistos, etc. Defiro requerimento de ID 14302366, determino a consulta 

BACEN JUD a ser realizada em nome da falecida, a partir do dia 

26/04/2016. Oficie - se a Agência 3218 e a Agência 0417 ambas do Banco 

Bradesco para que informem especificadamente todas as operações 

contratadas pela falecida Srª Sulamita Montalto Fonte de Almeida, desde 

26/04/2016. Oficie - se a Diretora de Relações com investidores do Banco 

Bradesco S/A para que informe todas as operações contratadas pela 

falecida, por modalidade de investimento/aplicação financeira que se 

achavam ativos em 26/04/2017, bem como a fornecer os extratos de 

todas as operações desde 26/04/2016. Oficie - se a Diretora de Relações 

com investidores do Banco Bradespar S/A para que informe todas as 

operações contratadas pela falecida, por modalidade de 

investimento/aplicação financeira que se achavam ativos em 26/04/2017, 

bem como a fornecer os extratos de todas as operações desde 

26/04/2016. Oficie - se a Agência 4523 do Banco Santander S/A para que 

informe todas as operações contratadas pela falecida, por modalidade de 

investimento/aplicação financeira que se achavam ativos em 26/04/2017, 

bem como a fornecer os extratos de todas as operações desde 

26/04/2016. Oficie - se a Agência 2018 da Caixa Econômica Federal para 

que informe todas as operações contratadas pela falecida, por modalidade 

de investimento/aplicação financeira que se achavam ativos em 

26/04/2017, bem como a fornecer os extratos de todas as operações 

desde 26/04/2016. Oficie - se a Cia Itaú de capitalização para que informe 

todas as operações contratadas pela falecida, por modalidade de 

investimento/aplicação financeira que se achavam ativos em 26/04/2017, 

bem como a fornecer os extratos de todas as operações desde 

26/04/2016. Oficie - se a Diretora de Relações com investidores da OI S/A 

para que informe todas as operações contratadas pela falecida, por 

modalidade de investimento/aplicação financeira que se achavam ativos 

em 26/04/2017, bem como a fornecer os extratos de todas as operações 

desde 26/04/2016. Oficie - se a TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A 

para que informe todas as operações contratadas pela falecida, por 

modalidade de investimento/aplicação financeira que se achavam ativos 

em 26/04/2017, bem como a fornecer os extratos de todas as operações 

desde 26/04/2016. Oficie - se O Banco do Brasil S/A para que informe 

todas as operações contratadas pela falecida, por modalidade de 

investimento/aplicação financeira que se achavam ativos em 26/04/2017, 

bem como a fornecer os extratos de todas as operações desde 

26/04/2016. Após, volte os autos conclusos para deliberações. Cumpra - 

se. CUIABÁ, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006777-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZA ELENA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1022406-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

ERASMO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1022406-96.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ERASMO LEITE, ANGELA 

MARIA DE SOUZA Vistos, etc. Defiro requerimento de Id. 14785863, corrijo 

a parte final da sentença de Id. 10538988 para constar:" Pelo exposto e o 

que mais consta, HOMOLOGO (art. 487, III, "b", NCPC) o acordo realizado 

Id. 9082395; e em consequência, com fulcro nos artigos 1.723, do Código 

Civil, artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, DECLARO A EXISTÊNCIA E 

DISSOLUÇÃO da União Estável entre ERASMO LEITE e ANGELA MARIA DE 

SOUZA, com início em 1993 e término em 06/09/2012, e extinguindo a 

presente ação com resolução do mérito. Cumpra - se expedindo o 

necessário. Após, arquive - se os autos com as anotações de praxe. 

CUIABÁ, 16 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015808-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMMELLA ANDRADE BAPTISTA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ROGERIO GOUVEIA (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:1015808-92 

.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 § 
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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, 16 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1167048 Nr: 38826-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA RECOLHER AS CUSTAS 

PROCESSUAIS, UMA VEZ QUE, OS MANDADOS ESTÃO EXPEDIDOS 

PARA INTIMAR AS PARTES DA AUDIÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1158040 Nr: 35089-22.2016.811.0041

 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: BIDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11.405/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1158040

Oficie-se a Desembargadora Maria Helena Póvoas, para que informe a 

data e o local em que pretende ser ouvida (art. 454, X, do C.P.C.), uma vez 

que foi arrolada como testemunha da parte Requerida. (fls. 348).

Defiro o pedido de fls. 367, item “c” e determino:

i) Seja expedido ofício ao INDEA – MT, para que seja efetuada busca nos 

cadastros existentes até o mês de agosto de 2.014, a fim de apurar 

acerca da existência de semoventes em nome do Requerido;

 ii) Seja expedido ofício a UNICRED – MT, para que forneça os extratos 

bancários do Requerido referentes ao período de 2.002 e 2.004.

No mais, cumpra-se a decisão proferida às fls. 376/377.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 372270 Nr: 8710-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EVANGELISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOACI ALVES FERREIRA, JOACI 

JÚNIOR ALVES DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARIA COSTA BOTELHO 

- OAB:11.811-B/MT, MÔNICA APARECIDA MAGALHÃES FANAIA - 

OAB:10.439-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483, MARCELO 

BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13.251/MT

 Impulsiono o feito com a intimação das partes na pessoa de seus 

advogados, para se manifestarem nos autos com relação a avaliação dos 

bens no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado às fls. 205/205 

-verso.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462278 Nr: 30938-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. M. G. B., KELY CRISTINA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER SOUZA BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C, VERA LUCIA MARQUES LEITE - 

OAB:11.144

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KELY CRISTINA GONÇALVES, Cpf: 

99817373134, Rg: 1519084-6, Filiação: Antonio da Cruz Gonçalves da 

Silva e Margarete da Silva Gonçalves, data de nascimento: 03/06/1981, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, Telefone (65)9227-7924. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Kely 

Cristina Gonçalves em desfavor de Weder Souza Bruno.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403413 Nr: 35486-28.2009.811.0041

 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: JGRM, EURIDES RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MARTINS FERNANDES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EURIDES RODRIGUES DOS SANTOS, 

Cpf: 34631810106, Rg: 0486444-1, Filiação: Maria Aparecida Moreira dos 

Santos e João Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 07/03/1967, 

brasileiro(a), natural de Fatima do Sul-MS, casado(a), estudante/do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO para que a requerente dê 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção 9art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Alimentos interposta por Eurides Rodrigues 

dos Santos em desfavor de Jorge Martins Fernandes.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 403413Tendo em vista que através 

da pesquisa INFOSEG não foi localizado o endereço da parte autora, 

determino a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, 

NCPC), para que a requerente avó materna (fl. 114) dê prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos 

ao MP.Por fim, conclusos.Intime – se. Cumpra – se.Cuiabá, 01 de agosto 

de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731259 Nr: 27376-69.2011.811.0041

 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: EDMAR JOSÉ SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ SIA FILHO, CRISTIANE DALLA 

BONA SIA, GABRIELA SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETTO - 

OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI BUENO FERRAZ - 

OAB:9256/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMAR JOSÉ SIA FILHO, Cpf: 

03718660148, Rg: 2191168-1, Filiação: Cristiane Dalla Bona Sia e Edmar 

José Sia, data de nascimento: 17/10/1995, brasileiro(a), natural de 

Tangará da Serra-MT, solteiro(a), estudante e atualmente em local incerto 

e não sabido GABRIELA SIA, Filiação: Cristiane Dalla Bona Sai e Edmar 

José Sia, data de nascimento: 02/12/1998, brasileiro(a), natural de Ribeirão 

Preto-SP, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes requeridas, para que 

regularizem suas representações processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. (art. 76, § 1º, II, do CPC).

Resumo da Inicial: Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela 

Antecipada interposta por Edmar José Sia em face de Cristiane Dalla Bona 

Sia.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Revisional de AlimentosAutos n.º 

731259Verifico que os Requeridos obtiveram a maioridade civil, conforme 

se verifica nos documentos pessoais acostados às fls. 636 e fls. 637.Por 

consequência, declaro suspenso o trâmite processual e determino as 

intimações pessoais dos Requeridos, para que regularizem suas 

representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia (art. 76, § 1º, II, do C.P.C.). Não havendo localização, expeça-se 

edital a fim de intimarem os Requeridos para regularizarem suas 

representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

r e v e l i a .  ( a r t .  7 6 ,  §  1 º ,  I I ,  d o  C . P . C . ) . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1146342 Nr: 30137-97.2016.811.0041

 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: VTN, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1146342

 Ante as informações da POLITEC de que estão suspensas a realização 

das perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado, determino a 

realização de Estudo Psicossocial com o interditando, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Após, dê - se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 235157 Nr: 4369-24.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVCG, TC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Jorge Bittencourt - 

OAB:18794/PR

 Vistos, etc.

Código: 235157.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme despacho de fls. 161; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 165/167), sendo certificando pela Senhora 

Gestora Judicial fls. 168, que a parte autora até a presente data não se 

manifestou, deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério 

Público manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls.169). 

Assim sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito, revogo a decisão 

que decretou a prisão civil do alimentante (fls. 97), o qual já estava 

suspensa por determinação deste Juiz às fls. 146, expeça-se 

contramandado de prisão urgente, uma vez que não consta o cumprimento 

do 3º parágrafo da decisão de fls. 146, comunicando-se a POLINTER.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1145334 Nr: 29771-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho o pedido inicial, por Sentença (nos termos do Art. 487, I do CPC) e 

decreto do divórcio do casal, com fundamento no artigo 226,§ 6º da 

Constituição Federal, bem como no artigo 1571, inciso IV, do Código Civil.

O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira : LUCINDA Benedita da 

Silva.
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Expeça -se o competente mandado de averbação à margem da certidão 

de casamento de fl. 08.

Sem custas. Estendo ao requerido os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita.

Transitado em julgado, certifique - se e, posteriormente, arquive - se o 

processo, observando as formalidades legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 799286 Nr: 5704-34.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMMC, BMB, WMMC, AMB, KBBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBB, CMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISA BACCHI COVER - OAB:8333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISA BACCHI COVER - 

OAB:8333/MT, LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - 

OAB:7329/MT

 Vistos etc.

Código: 799286.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 99, até a 

presente data não se manifestou, deixando transcorrer silente o prazo, 

conforme certidão de fls. 100, o Ministério Publico manifestou pela 

extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 101/101-v). Assim sendo, 

entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1160904 Nr: 36305-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDSM, PDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMADC, LMADC, WADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, ACOLHO O PEDIDO INICIAL de GUARDA das menores 

LAVINIA MANOELA AMORIM DE CAMPOS e LORENA MANOELA AMORIM 

DE CAMPOS em favor de GONÇALINA MACARIO DA SILVA MORAES e 

PEDRO DE MORAES, por Sentença (nos termos do Art. 487, I do CPC), 

ante o que consta dos presentes autos, principalmente, pelo relatório de 

Estudo psicossocial em anexo aos autos, por prazo indeterminado, tudo 

com fundamento nos artigos 33,34 e 35, da lei nº 8069/1990, sem prejuízo 

de revogação a qualquer tempo. Determino a visita dos genitores às 

menores em finais de semanas alternados, devendo o genitor pegar as 

filhas na residência dos avós maternos no sábado às 09:00 da manhã e 

devolver no domindo às 18:00 horas, assim da mesma forma a genitora 

que deverá pegar as filhas na residência dos avós maternos no sábado 

às 09:00 da manhã e devolver no domindo às 18:00 horas, alternando os 

finais de semanas com o genitor.Confirmo a liminar de 

fls.35/35-verso.Considerando que a autora é beneficiente da assistência 

judiciária gratuita, defiro o benefício ao requerido. Sem custas. Lavre – se 

termo de guarda definitiva, intimando – se, conforme o artigo 32 da lei nº 

8069/1990.Cientifique – se o Ministério Público. Transitado em julgado 

certifique – se e remeta – se ao arquivo, procedendo – se as devidas 

baixas e anotações.Publique - se. Registre - se. Intimem - se. Cumpra - 

se.Cuiabá/MT, 15 de agosto 2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1015471 Nr: 29930-35.2015.811.0041

 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: JURACI DE PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NILSO CONHADO DE SOUZA, 

SIRLEI APARECIDA DE SOUZA COSTA, JAMIL CONHADO DE SOUZA, 

JOÃO PAULO CONHADO DE SOUZA, REGINALDO CONHADO DE SOUZA, 

NILTON CESAR CONHADO DE SOUZA, EDMILSON CONHADO DE SOUZA, 

SIRLENE CONHADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 1015471.

Indefiro o pedido de fls. 85/87, uma vez que já foram realizadas as 

consultas junto ao Sistema Bacenjud na data de 07 de dezembro de 2017 

(fls. 81), determino a intimação da Defensoria Pública para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dia.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 909286 Nr: 36344-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFPR, ESRJ, DBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 909286.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls. 52; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 53), sendo certificando pela Senhora Gestora 

Judicial fls. 54, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 825692 Nr: 31669-14.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMBDS, MARLENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RONILDO AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO, PAULO GENILSON DE FIGUEIREDO, REGINALDO DE 

FIGUEIREDO, BENEDITO DE FIGUEIREDO, LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO, 

ANA PAULA DE FIGUEIREDO, EVAILDES DE FIGUEIREDO, MARIA DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 825692.
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Certifique-se o trânsito em julgado, após, arquive-se, procedendo-se com 

as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 909201 Nr: 36277-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESRJ, DBP, MFPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 909201.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls. 53; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 54), sendo certificando pela Senhora Gestora 

Judicial fls. 55, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1140309 Nr: 27535-36.2016.811.0041

 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: GKDFO, EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código: 1140309.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 52/54, 

até a presente data não se manifestou, deixando transcorrer silente o 

prazo, conforme certidão de fls. 55, o Ministério Publico manifestou pela 

extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 56/56-v). Assim sendo, 

entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 789745 Nr: 43771-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAES - UNIJURIS - OAB:3847, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 789745.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme despacho de fls. 79; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 80/81), sendo certificando pelo Senhor Gestor 

Judicial fls. 88, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual. Assim sendo, entendo 

que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1061770 Nr: 51768-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GZB, EBX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT, RUBIA 

APARECIDA FRANTZ - OAB:7929

 Vistos, etc.

Autos n.º 1061770

Considerando que o falecimento do Doutor Simei da Silva Barros é notório, 

inclusive com divulgação nos meios de imprensa , e que ele era o 

advogado responsável pelo patrocínio dos interesses da parte Exequente, 

intime-se pessoalmente a parte Exequente, para que constitua novo 

advogado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito (irregularidade na representação) (art. 313, § 3.º, 

do C.P.C.).

Não sendo possível a localização da parte Exequente, expeça-se 

intimação via edital pelo prazo legal mínimo, com a mesma finalidade do 

parágrafo anterior.

Caso permaneça a irregularidade, voltem conclusos para extinção do feito.

 Havendo a constituição de novo patrono, deverá a parte Exequente, 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Deixando transcorrer in albis o prazo, intime-se pessoalmente a parte 

Exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 377630 Nr: 13653-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCS, WCS, MDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 377630.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme despacho de fls. 82; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 84/85), sendo certificando pelo Senhor Gestor 
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Judicial fls. 87, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual. Assim sendo, entendo 

que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 08 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1075676 Nr: 57775-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDFM, RDFMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1075676

Inicialmente, cumpre chamar o feito à ordem, para estabelecer que os 

presentes autos devem tramitar pelo rito previsto no art. 523 do C.P.C.. 

Isso porque a parte Exequente pretende a satisfação do período de março 

de 2.011 a agosto de 2.012.

 Ademais, o título que deu origem a presente demanda é título executivo 

judicial; portanto, a defesa apresentada pelo Executado é a impugnação 

ao cumprimento de sentença.

Assim sendo, recebo os embargos à execução (fls. 138/154) como 

impugnação ao cumprimento de sentença e determino seja concedido 

vistas ao Ministério Público, para posterior decisão da impugnação ao 

cumprimento de sentença, uma vez que envolve direito de menor.

 Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 358735 Nr: 28894-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTOP, JPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 358735.

A parte Exequente informa o cumprimento pelo Executado requerendo a 

expedição.

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo, 

observando as cautelas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

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.: 812604 Nr: 19096-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDDS, GTDDS, FADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Execução de Alimentos

Código nº 812604

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos tendo em vista petição de fls. 

83 da parte autora, e parecer do Ministério Público de fls. 88/89 aduzindo 

não ser mais o executado devedor dos alimentos devidos, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC., 

fazendo-o por sentença, nos termos dos artigos 925 e 487, inciso III “a”, 

ambos do mesmo estatuto legal.

Notifique-se o Ministério Público.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

P. R. I. C.

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.: 1073388 Nr: 56824-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDS, NFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Execução de Alimentos

Código nº 1073388

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos tendo em vista petição de fls. 

31 da parte autora, aduzindo não ser mais o executado devedor dos 

alimentos devidos, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do NCPC., fazendo-o por sentença, nos termos dos artigos 

925 e 487, inciso III “a”, ambos do mesmo estatuto legal.

Notifique-se o Ministério Público.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

P. R. I. C.

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.: 1060039 Nr: 51095-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDS, NEUCIMAR FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Execução de Alimentos

Código nº 1060039

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos tendo em vista petição de fls. 

41 da parte autora, aduzindo não ser mais o executado devedor dos 

alimentos devidos, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do NCPC., fazendo-o por sentença, nos termos dos artigos 

925 e 487, inciso III “a”, ambos do mesmo estatuto legal.

Notifique-se o Ministério Público.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

P. R. I. C.

Cuiabá - MT, 10 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 820712 Nr: 26940-42.2013.811.0041

 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: AKFDA, WAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT, JULIANA FERREIRA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:15865/MT, MARCELO FELICIO GARCIA 

- OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 820712

Considerando que o advogado da Autora foi intimado via D.J.E., para dar 

impulsionamento no feito (fls. 33) e até a presente data nada requereu, 

proceda-se o desapensamento dos autos, remetendo-os ao arquivo, 

observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1024936 Nr: 34279-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPDBP, DMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE COSTA DA SILVA - 

OAB:9250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1024936.

A parte Exequente informa que o acordo foi cumprido pelo Executado.

 POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Determino o desapensamento destes autos.

 Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo, 

observando as cautelas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

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.: 889706 Nr: 23039-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Max Arruda Abreu - 

OAB:4485

 Vistos, etc.

Autos n.º 889706

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.

Proceda-se com as retificações na capa dos autos, por se tratar de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, estabelecendo no polo ativo: WAGNER 

ALEXANDRE GONÇALVES; no polo passivo: ANA KAROLINA FERREIRA 

ABREU.

 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.

Em relação ao pedido de fls. 227, item “1”, intime-se pessoalmente a parte 

Executada, para que não obstaculize a venda do imóvel indicado no 

acordo de fls. 198, item “1”, ou crie qualquer tipo de dificuldade em 

eventual alienação, sob pena de multa R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

Sobre os pedidos de fls. 227, item “3” e “4”, intime-se o executado, por 

mandado, para que efetue o pagamento do valor débito, no valor de R$ 

183.750,85 (cento e oitenta e três mil setecentos e cinquenta reais e 

oitenta e cinco centavos), 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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 467081 Nr: 34039-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPS, VS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ANTE O EXPOSTO, pelo que consta dos presentes autos, DEIXO DE 

ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (FLS. 

79/84), por Sentença (art. 487, I do NCPC), com resolução do mérito, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Intimem-se as partes.Condeno a 

parte Impugnante ao pagamento das custas processuais, se 

existentes.Com fundamento no art. 85, § 1.º do C.P.C., condeno o 

Executado ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. (art. 85, § 2.º, do C.P.C.)Por 

consequência, determino: i)A pesquisa BACENJUD, da existência de 

saldos e aplicações financeiras em nome do devedor (fls. 75). 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 
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Código de Processo Civil. Na hipótese negativa, faculto à exeqüente 

indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de 

assim não fazendo, dá-se a remessa do presente feito ao arquivo;ii)O 

protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do Novo 

Código de Processo Civil;iii)A inscrição da dívida nos órgãos de proteção 

ao crédito: Serasa e S.P.C.Cumpridas as deliberações acima, intime-se a 

parte Exequente, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 877603 Nr: 15204-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLDS, ADRIANA LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER CRISPIM DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARITANA INDÍGENA DO BRASIL 

DE ALMEIDA - OAB:12.734, ARITANA INDIGENA DO BRASIL DE 

ALMEIDA - OAB:12734/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takayoshi Katagiri - 

OAB:OAB/MT 4.178

 Isto Posto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, 

V do Código de Processo Civil, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Proceda-se o desapensamento dos autos.Cientifique-se o 

Ministério Público.Intime-se. Isento de custas e verba honorárias, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita às partes.Transitado em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as cautelas de estilo.P. R. I. C.Cuiabá-MT, 

14 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 709763 Nr: 2671-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECS, MGCS, MDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDS

 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: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 709763

Defiro o pedido de fls. 84 e determino seja expedido novo mandado de 

prisão (fls. 75/77), devendo o Oficial de Justiça utilizar-se das faculdades 

previstas no art. 212, § 2.º do C.P.C.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 947466 Nr: 58823-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 947466.

 Tendo a autora pedido à extinção do feito, informando que não tem mais 

interesse na causa, consoante a petição de fls.26, bem como a requerida 

ainda não foi citado, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, § 

único, do NCPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem decisão de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e 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.: 350518 Nr: 20836-10.2008.811.0041

 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: SDAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, Joseilde Soares Caldeira - 

OAB:15236

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 350518

Considerando o exaurimento da prestação jurisdicional, arquivem-se os 

autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1012452 Nr: 28572-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:11.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 1012452.

 Tendo a autora pedido à extinção do feito, informando que não tem mais 

interesse na causa, consoante a petição de fls.73, bem como o requerido 

ainda não foi citado, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, § 

único, do NCPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem decisão de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e 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.: 787451 Nr: 41349-57.2012.811.0041

 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: PJDJDS, PATRICIA KETELLY DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY JULIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Autos n.º 787451

Não obstante a intimação do Requerido via edital, não houve resistência 

quanto ao pedido de desistência. (fls. 103).

Assim sendo, HOMOLOGO o pedido de desistência por parte da autora da 

presente Ação (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo a presente demanda 

sem resolução do mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Nos termos do art. 90 do C.P.C. , condeno a parte Autora ao pagamento 

das despesas processuais, se existentes, bem como em verba honorária 

no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Contudo, 

por conta dos benefícios da assistência judiciária estendida a ela (fls. 24), 

a obrigação ficará suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos 

do art. 98 , § 3.º do C.P.C.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 11 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1028735 Nr: 36176-47.2015.811.0041

 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: OVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCMMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônia Martins da Silva - 

OAB:

 Vistos, etc.

Código nº 1028735.

 Tendo o autor pedido à extinção do feito, informando que não tem mais 

interesse na causa, consoante petição de fls. 45, bem como a aprte 

requerida manifestou favorável a extinção fls. 57/58, HOMOLOGO para 

que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, § único, do NCPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e 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.: 1100421 Nr: 10731-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METB, CETB, ATG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 1100421.

 Tendo o autor pedido à extinção do feito, informando que não tem mais 

interesse na causa, consoante petição de fls. 41, bem como certidão 

intimado do requerido de fls. 48, deixou transcorrer sem manifestação (fls. 

49), HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da 

ação, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, § único, do 

NCPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão 

de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e 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.: 883013 Nr: 18552-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. (fls. 600/602).Cientifique-se o Ministério Público.Em 

relação ao recurso de apelação, pode-se presumir que a Autora tomou 

ciência do recurso; contudo, para evitar alegação de cerceamento de 

defesa, intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões (fls. 417/421) no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 

1.010, § 1º do NCPC.Em seguida, considerando a desnecessidade de 

realizar juízo de admissibilidade (art. 1.010, § 3º do NCPC), remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 799681 Nr: 6105-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJSF, GS, CRISTIANE DALLA BONA SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 799681.

 Diante da manifestação da parte autora de fls. 85, informando que a 

autora não tem mais interesse na causa, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, § único, do NCPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Após o prazo recursal, arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição.

 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.: 924568 Nr: 46209-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDAST, SPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:TERRA NOVA DO N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Exequente, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.
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Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 924565 Nr: 46206-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDAST, SPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Exequente, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1105741 Nr: 12862-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPLO, TTSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução de 

mérito, em virtude da inépcia da petição inicial, na forma do art. 330, I, CPC 

c/c art. 321, parágrafo único, C/c art. 801, todos do Código de Processo 

Civil, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Cientifique-se o 

Ministério Público.Deixo de condenar em custas e verba honorária, pois 

concedo a assistência judiciária gratuita.Transitado em julgado, 

certifique-se e arquive-se o processo, observando-se as formalidades 

legais, procedendo-se às anotações e baixas de estilo.P. R. I. 

C.Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1323513 Nr: 14163-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDDS, JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO DERZE 

VILLALBA CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1323513

Proceda-se o apensamento aos autos de Código 1171972.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 796663 Nr: 3018-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMAZ, MRDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 796663.

 Tendo o autor pedido à extinção do feito, informando que não tem mais 

interesse na causa, consoante petição de fls. 57, bem como certidão 

intimação do requerido via edital fls. 65, deixando transcorrer sem 

manifestação (fls. 66), HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos 

a desistência da ação, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

§ único, do NCPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem decisão de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e 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.: 1058655 Nr: 50354-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSF, AKSF, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA, NODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1058655

Considerando o teor da certidão de fls. 55, designo o dia 03/09/2.018 às 

09h00min para a realização da coleta de material para a realização de 

exame de DNA, quando as partes deverão comparecer no laboratório 

CEDIC CEDILAB, situado R. Barão de Melgaço, 2777 - Centro Sul, Cuiabá - 

MT, 78020-800.

As despesas do exame serão custeadas pelas partes requeridas, 

conforme determinado às fls. 31.

Oficie-se à referida instituição na pessoa de seu responsável legal 

informando quanto a presente decisão; bem como solicitando que o 

resultado seja encaminhado à 5º Vara de Família e Sucessões em 

envelope lacrado, no prazo de 15 (quinze) dias após a coleta do material.

Como laudo nos autos, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026166-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA MARIA PICCOLOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ACIR PICOLOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Em razão dos documentos 

acostados à inicial, que demonstram o problema de saúde do requerido, 

estando impossibilitado de exercer suas atividades civis, sem condições 
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de receber alta neste momento (probabilidade do direito); havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas; 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela, diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido 

e nomeio DAIANA MARIA PICCOLOTTO como curadora provisória do 

interditando, a fim de que possa assisti-lo, nos atos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o 

compromisso (art. 759, do CPC) e expeça-se alvará. Considerando que a 

saúde do interditando encontra-se extremamente fragilizada, determino a 

realização de prova técnica quanto a sua capacidade, devendo a Senhora 

Gestora agendar data, para que, o médico oficial credenciado pela 

Secretaria de Justiça, que desempenhará seu encargo independente de 

compromisso, compareça no referido local, para exercer o seu múnus. 

Nomeio o médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, que 

desempenhará seu encargo, independentemente de compromisso, 

devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias após a realização 

do exame, no qual deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) 

Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A enfermidade ou 

deficiência retira do requerido o necessário discernimento para os atos 

negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se por causa 

duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se 

transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; f) Se 

demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade de 

curatela?. Com a data do exame nos autos, intimem-se as partes. Além 

disso, considerando a situação física que se encontra o requerido, e que 

a constatação do estado de sua capacidade física e mental, dar-se-á por 

perito oficial do Estado, dispenso a audiência de entrevista[1]. Diante da 

dispensa da audiência para entrevista do requerido, cite-o, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar o pedido (art. 752, do 

CPC). Decorrido o prazo, e não havendo impugnação, desde já, nomeio, 

nos termos do art. 752, §2º, do CPC, curador especial ao requerido, na 

pessoa da douta Defensora Pública em atuação nesta Vara, que deverá 

ter vista dos autos, para apresentar impugnação. Cumpra-se e intime-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018. Luis 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Interdição. Necessidade de 

interrogatório do interditando. Somente em casos especiais, de pessoas 

gravemente excepcionais, inexiste qualquer sinal de risco de fraude, 

poder-se-á, no interesse do interditando, dispensar o interrogatório (TJ 

179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação processual em 

vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016770-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLE ANNE PINTO DE SOUZA OAB - 014.853.131-80 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

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. (ID n.º 13687087 ). 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, 16 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020908-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MANTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA DE ARRUDA CRUZ OAB - MT10951/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA INES DESSOY (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, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERENTE a fim de, 

em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021914-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CHICAROLLI MONTEIRO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO JONAS MONTEIRO DA FONSECA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14780717, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004138-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (REQUERENTE)

JEFFERSON EDUARDO DE PINHO (REQUERENTE)

MARIA ELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943/O-O (ADVOGADO)

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT0017530A (ADVOGADO)

STHEFANY ALVES ANDRADE OAB - MT23275/O (ADVOGADO)

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O (ADVOGADO)

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

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, para cumprimento da decisão de ID 

14032537, no que tange à avaliação do bens móveis e imóveis a 

inventariar, impulsiono os autos para intimar a Inventariante a fim de, no 

prazo legal, declinar nos autos onde se encontram os veículos 

mencionados na página 6 do ID 12307466. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014617-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VESPASIANO BATISTA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA RAMALHO DOS SANTOS OAB - MS19452 (ADVOGADO)

MAKAIVER ALVES DE SANTANA OAB - MS21713 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA MATHIAS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

 

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 

14773138, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016328-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. P. E. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - GO36891 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14773144, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003640-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003640-58.2018.8.11.0041 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 

14723241 - "VISTOS, ETC. Analisando detidamente os autos, verifico que, 

não obstante o autor faça menção na exordial de que a requerida concluiu 

o ensino superior, este deixou de instruir a inicial com qualquer documento 

comprobatório, a fim de demostrar a veracidade das informações. Desta 

feita, faculto ao autor, o prazo de 15 (quinze) dias, sanar o vício acima 

apontado, sob pena de indeferimento da inicial. Após, com o decurso do 

aludido prazo, conclusos para deliberação." Cuiabá/MT, 16 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000308-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. J. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR OAB - MT20585/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1000308-83.2018.8.11.0041 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 

14605951 - "(...) Em decorrência, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação formulado, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo 

diploma legal. Condeno ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, nos termos do artigo 90, caput, do Novo Código de Processo 

Civil, o qual deverá ser calculado sobre o valor constante no sistema. 

Isento do pagamento de honorários, diante da não angularização 

processual. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 16 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.: 746769 Nr: 43992-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMLDM, SLDMC, SLDM, NLDMD, ALDMD, ALDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, HUMBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:9725-B/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4678, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 43992-22.2011 (Cód. 746769)VISTOS, ETC.Analisando os 

autos, verifico que passou a tramitar na forma de arrolamento sumário, 

artigo 659 do CPC/2015, conforme decisão de fl. 279, de maneira que não 

há a necessidade de prévio pagamento dos tributos (ITCD).Isso, pois, nos 

termos do §2º do artigo 659 e artigo 662, ambos da lei processual, as 

questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas 

judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade 

dos bens do espólio não serão conhecidas pelo juízo.A respeito, vejamos 

a dicção legal, na letra:Art. 659l.A respeito, colha-se precedentes do 

nosso Tribunal de Justiça:.Desta feita, intime-se o inventariante para que 

apresente plano de partilha amigável pormenorizado, constando todos os 

bens objeto de inventário, o valor atribuído a cada bem, além do respectivo 

quinhão de cada herdeiro, providencia indispensável para o desfecho do 

presente. Int imem-se,  cer t i f ique-se e,  após,  conclusos.À s 

providências.Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 799796 Nr: 6224-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR NUNES DA SILVA LIMA, MARIA NUNES DA 

SILVA, PAULO SERGIO FERREIRA, ADENIR NUNES MARTINS, ADAO 

CORREA DA SILVA, CARLOS AGUINALDO MARTINS, RENATA NUNES DA 

SILVA COSTA, MAICON NUNES DA SILVA, MAGNO NUNES FERREIRA, 

MAGDA NUNES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AILDES NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2.062/RO, 

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/OAB/RO, LUCIANA 

ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6224-91.2013 (Cód. 799796)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que o herdeiro de Maria Nunes da Silva, filha 

da inventariada que faleceu no curso da demanda, a saber, Magno Nunes 

Ferreira, não foi citado dos termos da presente, conforme certidão do 

Oficial de Justiça que está encartada à fl. 108, razão pela qual determino 

que a inventariante se manifeste objetivamente nos autos em relação a tal 

situação.

No mais, considerando que os demais herdeiros de Maria constituíram 

advogado nos autos, conforme se depreende do instrumento procuratório 

de fl. 113, determino a intimação do seu causídico para que se manifeste, 

expressamente, acerca da avaliação dos bens e do plano de partilha 

constante nos autos, no prazo de 20 dias, consignando que o decurso in 

albis implicará em anuência.

Consigno que havendo concordância de todos os herdeiros, o presente 

poderá tramitar na forma de arrolamento sumário, nos termos do artigo 659 

do CPC/2015, em que não há a necessidade de prévio pagamento dos 

tributos (ITCMD) para a homologação da partilha, conforme previsão do 

§2º do artigo 659 e artigo 662, ambos da lei processual.

Todavia, não sendo caso de partilha amigável dos bens, determino que a 
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inventariante providencie a GIA-ITCMD, a fim de ser apurado o valor do 

imposto devido.

Assinalo, ainda, que este juízo autorizará a expedição de novo alvará de 

venda, ou até mesmo, havendo interesse, procederá com a venda judicial, 

para fins de pagamento do tributo, sendo o caso, com o desiderato de 

ultimar a presente.

Por fim, se decorrido in albis o prazo para que a inventariante dê 

prosseguimento à demanda, conclusos para eventual remoção.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010968-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELANES MARQUES DE TOLEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EROTILDES MARQUES DE TOLEDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NEUZA MARQUES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

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. 1010968-39.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de 

Substituição do Exercício da Curatela, interposta por Elanes Marques de 

Toledo em face de Erotildes Marques de Toledo, ambas qualificadas. 

Perscrutando os autos, verifico que a Ação de Interdição nº 8.735/1997 – 

numeração única nº 8174-63.1998.811.0041 – cód. 1411, na qual a Sra. 

Erotildes foi declarada incapaz, ID. 12897437 - Pág. 14/16, tramitou 

perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e fora arquivada junto 

à 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Capital. A 

competência para julgamento de ações de substituição de curador é do 

Juízo que declarou a interdição. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. Ação de substituição de curatela. Relação de 

acessoriedade com ação de interdição. Prevenção. Artigo 61 do CPC. 

Competência do juízo onde tramitou a ação de interdição. Conflito 

conhecido para declarar a competência do MM. Juízo suscitante (3ª Vara 

de  Famí l ia  e  Sucessões  de  San tos ) .  (TJSP;  CC 

0011656-27.2018.8.26.0000; Ac. 11530280; Santos; Câmara Especial; Rel. 

Des. Fernando Torres Garcia; Julg. 11/06/2018; DJESP 10/07/2018; Pág. 

2895) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. COMPETÊNCIA. 

JUÍZO QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO. DEMANDA ACESSÓRIA. PRINCÍPIO 

DA GRAVITAÇÃO. I. Todas as causas que têm por objeto questões 

atinentes à curatela, tais como prestação de contas, remoção ou 

substituição de curador, levantamento da curatela e tomada de decisão 

apoiada, qualificam-se como acessórias e por isso gravitam sob a 

competência sedimentada na ação de interdição. II. Conflito de 

Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante. 

(TJDF; CCP 2016.00.2.037599-3; Ac. 100.8442; Segunda Câmara Cível; 

Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 27/03/2017; DJDFTE 10/04/2017) 

Desta forma, nos termos do art. 64, §1º do NCPC, declaro a incompetência 

deste Juízo (3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT), 

para processar e julgar a presente ação, e declino a competência em 

favor da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT. 

Providencie o Sr. Gestor a remessa dos autos, junto ao sistema PJE. 

Cumpra-se e intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, 16 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: 1029309-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARES & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - SP301306 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o 

recolhimento das custas processuais, conforme cálculo da contadoria, 

acostado nos autos. OBSERVAÇÃO: O 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: 1025316-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o 

recolhimento das custas processuais, conforme cálculo da contadoria, 

acostado nos autos. OBSERVAÇÃO: O 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: 1023745-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIGAR LAURINDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011110-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL ROSA DA SILVA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021424-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CARULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1021424-82.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE RENATO CARULA RÉU: 

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT Vistos etc. Intime-se o impetrante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integralmente o comando judicial de 

id. 9424620. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033635-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA PRADO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS OAB - MT8582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026274-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SALES DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1026274-48.2018.8.11.0041. AUTOR: AIRTON SALES DE ASSIS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes de sua 

condição financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026839-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO VINICIUS RODRIGUES SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026839-46.2017.8.11.0041. AUTOR: GUSTAVO VINICIUS RODRIGUES 

SALES RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Visando a 

segura análise da necessidade de instrução processual e, ainda em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033100-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JURACI RAMOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1033100-27.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BENEDITA JURACI RAMOS 

SOARES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. 

Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o requerido, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do referido codex. Oficie-se o 

empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, 

informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento Materializada a resposta com ou sem a juntada de 

documentos, intimem-se a AUTORA para, querendo, impugnar em 10 dias. 

Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, intimem-se as 

partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem os pleitos 

porventura formulados, ou, especificarem outras provas que pretendem 

produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos para, se for o caso, designação de audiência preliminar, 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025124-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO OAB - CE16744 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para processar e julgar a presente lide em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os 

autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025620-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1023878-98.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RONY KLEBER CARVALHO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "ISTO POSTO, e com 

espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita, determinando que seja intimado o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais devidas sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061494 Nr: 51632-37.2015.811.0041

 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: UEMERSON DOS SANTOS RODRIGUES, GENTIL 

BENILTON BARROS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876585 Nr: 14502-47.2014.811.0041

 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: QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

PARA SAÚDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO 

ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE DE 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SECRETARIA DE ESTADO 

DA FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANI ROSSI - OAB:23575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982749 Nr: 15284-20.2015.811.0041

 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: DENICE DA GUIA MACIEL, CLAUDIO GUIA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5.638, KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - OAB:5638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:, NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058532 Nr: 50272-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA BEATRIZ BIONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446620 Nr: 20897-94.2010.811.0041

 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: SINDERLEY GASPAR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - 

OAB:11122/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSDETE PEDRO DE 

OLIVEIRA (PROC.EST.) - OAB:2530/MT, DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST.

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 869128 Nr: 8890-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO PAES LANDIM, ANA CLAUDIA CAMARA 

FIGUEIRA, EIDIL DE DEUS, DARCI NOBRE DOS SANTOS ARAUJO, HILDA 

YUNG ROCHA, JANE MARA LIMA DOS SANTOS CORREA, PEDRO ELCIO 

TOSTI, JOSE CARLOS PEGAIANI, LEILA CORREA DA COSTA, LIELIA 

RODRIGUES DOS SANTOS, LUANA CATARINE FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Autos n.º 869128 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 939497 Nr: 54326-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA FERREIRA MACIEL - 
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OAB:17.780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 939497 – Execução

Vistos, etc.

Oficie-se ao Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça 

deste Estado, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, 

informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento ao requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 930059 Nr: 49337-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALOMAO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 Autos n.º 930059 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Cumpra-se a determinação exarada no incidente apenso.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 873827 Nr: 12486-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR, LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO, AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 

JUNIOR - OAB:7.021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Homologo as desistências probatórias encimada. Colhido o depoimento 

constante no termo em apartado, dou por finda a instrução processual e 

tendo em vista o requerimento encimado dos autores, converto as 

alegações finais em memoriais, que deverão ser apresentados pelas 

partes no prazo sucessivo de 15 dias. Vindo aos autos tal manifestação 

dos litigantes, ou decorrido o prazo para tanto, o que deverá ser 

certificado pela serventia, conclusos. Saem os presentes intimados. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 849612 Nr: 52808-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669/MT, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 849612 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1065390 Nr: 53366-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINETE DE CAMPOS, EDGAR ALVES DE SOUZA, 

ELZA METELLO DIAS, LEOTILDA CLARINDA MEIRE, MARCIA REIS DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Autos n.º 1065390 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1092746 Nr: 7383-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CAMPOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Campos Oliveira - 

OAB:14128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1092746 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o pagamento do ofício requisitório expedido na espécie. 

Consigne-se que o silêncio será interpretado como anuência tácita.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 786106 Nr: 39991-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RIBEIRO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JR. - 

OAB:13.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 786106 – Execução

Vistos etc.

Cumpra-se o comando judicial exarado nesta data nos autos apensos.

Após, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853105 Nr: 55849-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO BENTO SCATENA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ROSA PEREZ - 

OAB:258209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 853105 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, nos 

moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 418797 Nr: 5446-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CUNHA PINHEIRO POÇO 

- OAB:253826/SP, LEONARDO GALLOTTI OLINTO - OAB:150583-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Autos n.º 418797 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Considerando a sentença prolatada à fl. 214/214v, autorizo o 

levantamento do montante depositado na espécie (fl. 136), em favor da 

parte demandante, mediante a expedição do competente alvará.

No mais, procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução (fl. 

230/230v), nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 873081 Nr: 11878-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNIL DA SILVA ROSA, ILDA FERREIRA DE SOUZA, 

LEVINA MOREIRA LOPES, LUIZ MATEUS COTY

 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 - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 873081 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 812851 Nr: 19340-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - OAB:10.049

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do NCPC, refutando as teses autorais, e, em consequência, 

mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação 

executiva em apenso (autos cód. 808209), em todos os seus 

efeitos.Deixo de condenar o Embargante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por 

cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8 do novo 

CPC.Junte-se cópia desta nos autos da Execução.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, 15 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 237675 Nr: 6731-96.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL BALBINO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/O MT, ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB:11767/MT, 

HÉLIO REZENDE GUIMARÃES - OAB:6.720/MT, OTÁVIO GUIMARÃES 

REZENDE - OAB:10.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA EMANUELLA SOARES 

RIBEIRO - OAB:12660, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:
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 Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO da presente exceção de 

pré-executividade.Por conseguinte, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento do feito, devendo requerer 

o que entender de direito.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1074633 Nr: 57380-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORMIZIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17.040/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR - OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, 

MARCIA NIEDERLE - OAB:10458

 Autos n.º 1074633 – Embargos à execução

 Vistos etc.

Arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 808209 Nr: 14681-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - OAB:10.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Autos n.º 808209 – Execução

 Vistos etc.

Cumpra-se o comando judicial exarado nesta data nos autos apensos.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1002110 Nr: 24306-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALOMAO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINIRA CORRÊA DE 

FRANÇA - OAB:13.859/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita, por conseguinte, revogo em parte o 

comando judicial de fl. 92/92v dos autos principais em apenso.Condeno o 

impugnado ao pagamento das custas processuais deste incidente, 

fincando isento da condenação em verba honorária, por ser incabível sua 

aplicação na espécie.Com o trânsito em julgado e pagas as custas, 

proceda-se o desapensamento, intimando-se o impugnado, na pessoa de 

seu advogado, para realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso, do feito apenso (cód. 930059), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição.Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos principais. P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794693 Nr: 1009-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO RIBEIRO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO LOPES JR. - 

OAB:13.879/MT

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os presentes embargos à execução e por consequência, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como, DECLARO NULA a 

execução apensa em face da ilegitimidade passiva do executado.Condeno 

a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como, dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, com 

espeque no artigo 85, §8º, do CPC, verbas cuja exigibilidade e fica adstrita 

ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG 

.Preclusas as vias recursais, traslade-se cópia desta sentença para os 

autos executivos apensos e arquivem-se estes embargos, mediante as 

baixas e anotações de estilo. P. I. C.Cuiabá/MT, 15 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1025202 Nr: 34404-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORMIZIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Autos n.º 1025202 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que rejeitou parcialmente 

as arguições da executada (fl. 115 – embargos à execução – cód. 

1074633 – apenso), nos moldes do art. 535, §3º, do CPC , DETERMINO a 

expedição do competente ofício requisitório, em favor do credor.

Após, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 905166 Nr: 33667-80.2014.811.0041

 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: BSEZ, MARCIA APARECIDA TOSTA ESPÍNDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Autos n.º 905166 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a cota ministerial retro, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, providenciar a juntada aos autos do Processo 

Administrativo mencionado na contestação.

Com a juntada do documento referenciado, colha-se o parecer ministerial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813867 Nr: 20337-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONALDO DOMINGOS ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14.218/MT, 

REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505

 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):

 Cod. Proc.: 821167 Nr: 27381-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 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

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832233 Nr: 37832-10.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE 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: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/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 

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, 16 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

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: 1026168-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO GUSTAVO BRAGA E SILVA OAB - GO27648 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (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:Isto posto, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e 

DECLINO, ex officio, da competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca 

de Brasília-DF, para onde determino a remessa deste feito. 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006454-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA GUIA PINHO (REQUERENTE)

JOAO BATISTA FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

SEBASTIAO FRANCISCO MARCAL (REQUERENTE)

PEDRO ARGEMIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

FERNANDO LUIZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS ANJOS OAB - MT0006658A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA OAB - 349.054.641-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

UNIÃO FEDERAL-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, ratificarem os atos processuais, até então praticados. 

Atendida a esta providência, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023960-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RIBAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 294 de 590



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:Por todo o exposto, declino a competência a favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, onde deverá ser digitalizado, 

conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP. Proceda-se o cartório o 

cancelamento na distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado; 

consignando-se os nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. OBSERVAÇÃO: O 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: 1023071-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO)

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O 

PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore à 

remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o 

Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual 

será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) 

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), 

de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de recursos 

voluntários, certifique-se o transito em julgado. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021993-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIRCE NUNES DE ALMEIDA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO)

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/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:EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O 

PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore à 

remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o 

Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual 

será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) 

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), 

de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de recursos 

voluntários, certifique-se o transito em julgado. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020817-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HILDA MORAES BROETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando liquidado o 

julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao reexame 

necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o 

prazo sem a interposição de recursos voluntários, certifique-se o transito 

em julgado. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010591-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUCIR FELIX MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS OAB - MT8582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIO ADJUNTO DA 

CORREGEDORIA/CONTROLADORIA GERAL CGE (IMPETRADO)

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, etc. Manuseando os presentes autos de Mandado de 

Segurança impetrado que AUCIR FELIX MARTINS contra ato do 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, verifico, 

conforme certidão Id. 13871295, que a Parte Impetrante, apesar de 

intimada, não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, 

abandonando, ainda, a causa por mais de 30 (trinta) dias. Por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1026045-88.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CORREA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser 

remetidos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024014-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR AUGUSTO PINTO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser 

remetidos. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024073-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO)

GILBERTO LOPES THEODORO OAB - SP139970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(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:Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser 

remetidos. 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: 1013770-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PARREIRA DE MENDONCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009116A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Impetrante nestes 

autos de Mandado de Segurança impetrado por AILTON PARREIRA DE 

MENDONÇA contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016702-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRHISTIANE NUNES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAÍDE FERREIRA SILVA (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:Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser 

remetidos. 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.: 830854 Nr: 36546-94.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria Costa 

Pereira Coutinho (Procuradora do Estado) - OAB:OAB/MT 17.459-O

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 445473 Nr: 20099-36.2010.811.0041

 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: ALANMY LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408, ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - OAB:16078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, tão somente para 

assegurar o recebimento do auxílio doença até a data do Laudo Pericial, 

ratificando a liminar outrora deferida. Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 14 de agosto de 2018.MARCIO 

A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 897061 Nr: 27607-91.2014.811.0041

 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: MARCELO SALES PEDROSO, MARIA JOSÉ MOTA 

RAMOS, MARISTELA ANDREANI SCHNEIDER, MARLENE ANDRADE 

BARBOSA, MAURILIO BUENO DE MAGALHÃES, MARIO CEZAR 

BARBOZA, MOACIR FERREIRA DUARTE, MOIZÉIS ALVES DO 
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NASCIMENTO, NÉLIO NOVAES SOUZA, NILSA PACHECO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL 

S/A - EMPAER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls.372/451 é 

tempestivo. Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente para, 

caso queira, contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 924678 Nr: 46284-72.2014.811.0041

 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: ÁBACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DO CENTRO DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - OAB:14.611/MT, 

FERNANDO PEREIRA SANTOS - OAB:18948-B, JESSICA CAROLINA 

OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - OAB:15.330/MT, MARINA LIMA RASSI - 

OAB:16097

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada por STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.Sem custas e 

honorários.Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas.P.I.C.Cuiabá, 14 de agosto de 2018. MARCIO A. 

GUEDESJuiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 872034 Nr: 11084-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI MARIA RODRIGUES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte embargante foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte embargada 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818622 Nr: 24955-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULAMILTES LEOPOLDINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA P. 

COUTINHO PROC - OAB:17459-O

 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.: 868395 Nr: 8274-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIVÂNIA PERONDI, SINDIFISCO SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a renúncia da 

pretensão, formulada pela Parte Requerente ELIVÂNIA PERONDI à fl. 132, 

nestes autos de AÇÃO DE COBRANÇA que ajuizou em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito e fundamento no artigo 487, inciso III, alínea c, do 

NCPC, revogando a decisão anteriormente prolatada.

Com fulcro no artigo 90 do NCPC, condeno a parte Renunciante ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° 

do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente 

se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao 

transito em julgado desta decisão.

 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas.

P.I.C.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 914071 Nr: 39563-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES - 

OAB:16343, GLAUCIA DINIZ DE MORAES ALMEIDA - OAB:OAB/MS 

16.343, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, MARCELO MENDES 

TAVARES - OAB:Mat. 1963225-8, ROSEMAR MOREIRA - OAB:OAB/MS 

15.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES FRANÇA - 

OAB:14301/GO

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por LORIVAL JOSÉ DA SILVA, e por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.I.C.Cuiabá, 16 de agosto de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de 

Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 809451 Nr: 15932-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO METELLO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 

VALLE - OAB:9774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:
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 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): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 805397 Nr: 11860-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVMDN, MERIROLEN NATALI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062/RO, MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - 

OAB:13.870/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504778-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR BATISTA PAULA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504778-25.2015.8.11.0041 AUTOR: ELENIR BATISTA PAULA DA SILVA 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por ELENIR BATISTA PAULA DA SILVA 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença condenatória foi 

proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos 

Requerentes, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a 

incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) 

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC. Dessa forma, intime-se o executado Município 

de Cuiabá para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos 

pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os 

documentos nos autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 

(dez) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033417-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MOESSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Vistos. Defiro ao Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015999-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA PATRICIA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1015999-74.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCELA PATRICIA DE FIGUEIREDO 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com 

estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for 

o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000627-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-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: 

1000627-51.2018.8.11.0041 AUTOR: ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Diante do teor da certidão 

de ID. nº 14365049, declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014521-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BORCK DE SOUZA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 
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1014521-94.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: EDSON BORCK DE SOUZA - ME 

IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista a Certidão ao ID 

14498807, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno 

Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022823-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON WILKER DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT0006943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1022823-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLEYTON WILKER DE AMORIM 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Tendo em vista a Certidão ao ID 14518465, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se há interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026279-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERNANDES ABUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARIE DE SOUZA OAB - MT9439/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:"Diante de todo o exposto, DECLINO 

da competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor 

do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se com urgência, diante da 

pendência de análise do pedido de tutela de urgência." 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: 1014541-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA DO CARMO CRUZ AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD OAB - MT9913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Diante do teor da certidão de fl. 32, declaro a revelia do 

Requerido, porém sem a aplicação de seus efeitos, por se tratar de 

Fazenda Pública, sendo assim direitos indisponíveis, com fulcro no art. 

345, II do CPC. Intimem-se as partes para especificarem, em 10 (dez) dias, 

as provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem especificação de provas, 

vistas dos autos ao Ilustre representante do Ministério Público. Em 

seguinte, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031563-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA TENUTES DA SILVA (AUTOR)

Maristela Ana de Magalhães (AUTOR)

HELENA CAMPOS DO NASCIMENTO (AUTOR)

NEUMES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS TADEU MAGALHAES OAB - MT0014827A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos nº 1031563-93.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Ante a petição retro, 

nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo. 

Assinalo que, encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as 

eventuais decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008677-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Município de Cuiabá (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Quando da análise da liminar, foi indeferida, também, a 

gratuidade da justiça. Verifica-se que a parte adentrou com agravo de 

instrumento, sendo que foi mantido o indeferimento, conforme se verifica 

no ID. 14784935. Portanto, intime-se a parte autora para que recolha as 

custas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o 

comprovante nos autos, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722525 Nr: 18066-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVES RODRIGUES CHAVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE - MATO GROSSO SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046113 Nr: 44424-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÍLVIA PATRÍCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052479 Nr: 47623-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA MARIA SCHNEIDER RODRIGUES GEBHARDT

 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:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043744 Nr: 43337-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERCIO RIBEIRO DE MORAES, ADRIANA XAVIER DE 

SOUZA BOTOF, AIDA ANJOS DA CUNHA, ANAOR JOSE ALVES PEREIRA, 

INOCENCIA PEREIRA LEITE , MARIA SANTANA DA COSTA SAN MARTIN 

DE SOUZA, MARIVALDO PEDROSO DA SILVA, WELLINGTON RIBEIRO 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA 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.: 706350 Nr: 497-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO MARINON DE BORBA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045160 Nr: 43973-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY GONÇALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONCALVES DE 

ARAUJO - OAB:12371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 923643 Nr: 45616-04.2014.811.0041

 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: LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA SPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, Karla Karolina Aparecida Dias 

Pompermayer - OAB:15.965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA 

INICIAL.Sem custas. Condeno a autora em honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no §4º, 

inciso III, do art. 85, do CPC. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em 

virtude de deferimento de justiça gratuita à parte. Não é o caso de 

reexame necessário de sentença. Assim, transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 803094 Nr: 9556-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SANCHES, LAURA 

DO NASCIMENTO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, etc.

Nos termos artigo 357 do CPC/2015, passo a sanear o feito, eis que 

entendo necessária a produção de prova para dar suporte ao deslinde da 

causa.

Inexistindo a alegação do réu de vício, quer da relação processual, quer 

do procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como, 

pela análise do feito, ter verificado a regularidade do processo sob todos 

esses aspectos, declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido as circunstâncias em que se deram o 

acidente em questão, bem como as condições administrativas a que a 

vítima foi submetida para então realizar a viagem que culminou no 

acidente, razão pela qual defiro a produção de prova testemunhal 

requerida pelas autoras (fl. 174).

Designo a data de 25-10-2018 às 15 horas, para a audiência de instrução 

e julgamento.

Intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o rol de 

testemunhas, nos moldes fixados no §4º do art. 357 do CPC, observando 

ainda ao disposto nos arts. 450 e 455 do CPC.

As testemunhas arroladas pela autora deverão comparecer à audiência, 

independente de intimação, nos termos do art. 455, 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.

Intime-se ainda o Requerido para que esclareça sobre o pedido de 

requisição do laudo pericial nº 02.05.07.0148-2012 (fls. 115 e 173), 

especialmente sobre onde se encontra o referido documento e que 

explique ainda sobre a impossibilidade do próprio Estado trazer aos autos 

o laudo em questão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 823031 Nr: 29162-80.2013.811.0041

 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: EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINI - 

OAB:1.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O
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 Vistos etc.

O atual Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 91, §1º, 

estabelece que as perícias requeridas pela Fazenda Pública poderão ser 

realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os 

valores adiantados por aquele que requerer a prova.

Já o seu §2º prevê que “não havendo previsão orçamentária no exercício 

financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos 

no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se 

encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público”.

A questão relacionada aos honorários periciais, inclusive, já tinha sido 

decidida às fls. 345/345-v.

Logo, em se tratando de prova requerida pela Fazenda Pública, o depósito 

prévio dos honorários periciais não é pré-requisito para a inicialização do 

trabalho do perito.

Em sendo assim e considerando que o requerente já demonstrou que 

requereu ao órgão competente o pagamento do valor dos honorários, o 

perito deverá ser intimado para, independentemente da realização do 

depósito do valor, dar início aos seus trabalhos, nos termos do despacho 

de fls. 345/345-v e 353.

Caso o perito não concorde com o recebimento a posteriori, deverá 

informar ao juízo no prazo de cinco dias, para que então possa ser 

nomeado outro profissional a fim de produzir a prova técnica requerida 

nestes autos.

Conste-se na intimação, que não manifestação do profissional em tempo 

hábil e a não inicialização dos trabalhos conforme aqui determinado, 

poderão ensejar a sua destituição do encargo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 777817 Nr: 31193-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEZ CLEMENTINO DA SILVA FRAGA, WILMA 

CLEMENTINA DA SILVA FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, DAVI SOARES DE MIRANDA - OAB:15.123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de Cumprimento Definitivo de Sentença promovida pela 

requerente que pleiteia o pagamento dos valores referentes a obrigação 

fixada na sentença.

O Estado de Mato Grosso devidamente intimado, nos termos do art. 535 do 

CPC, impugnou os cálculos trazidos pela Requerente e apresentou novos 

cálculos às fls.163/166.

A parte Autora às fls. 167/168 manifesta sua concordância com os 

cálculos apresentados pelo requerido.

Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo constante à fl. 165/166, para que 

opere seus jurídicos e legais efeitos.

Considerando o grande decurso de tempo desde a apuração do cálculo, 

determino a remessa dos autos ao Contador Judicial para respectiva 

atualização.

Após, cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho 

Nacional de Justiça, intimando-se novamente o Estado de Mato Grosso, 

para que informe, em 30 dias, a existência de débitos que preencham as 

condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório (art. 535, §3º, inciso IV do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 860835 Nr: 2379-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO APARECIDO BATISTA FERRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

OAB:15643-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEÍJO MACEDO - 

OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem acerca do 

Laudo Pericial. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 893820 Nr: 25782-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRAS - OAB:3845/MT

 Vistos etc.

O presente feito retornou do E. TJMT onde foi julgado o Agravo de 

Instrumento interposto.

Então, de acordo com o Art. 144, III, do Código de Processo Civil, 

declaro-me IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de 

parentesco/afins com o Desembargador Márcio Vidal, Relator do recurso.

À Secretaria Unificada para encaminhamento ao meu substituto legal.

Publique-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 894496 Nr: 26206-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIL PEREIRA, R.T ITO E CIA LTDA, 

MANOEL YOSHIKAZU ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435

 Diante de todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para 

reconhecer o excesso de execução uma vez que o Exequente utilizou 

como referência para atualização outro valor que não o líquido previsto na 

Certidão nº 9.9.091.240-0 (fl. 33 da Execução). Assim reconheço não ser 

devido o valor de R$ 28.225,11 (vinte e oito mil duzentos e vinte e cinco 

reais e onze centavos) (tabela constante da fl. 07 dos autos da 

execução), mas sim o valor de R$ 19.683,67 (dezenove mil seiscentos e 

oitenta e três reais e sessenta e sete reais) (atualização até 03/06/2014), 

conforme cálculo apresentado pelo Embargante às fls. 34. Dessa forma, 

decoto do valor executado o montante de R$ 8.541,44 (oito mil quinhentos 

e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos).Condeno a 

Embargada 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.Extraia-se cópia deste decisum e junte-se no processo 

de execução, mediante termo nos autos.Sentença não sujeita a reexame 

necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 935977 Nr: 52558-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE TAVARES LIMA DE SOUZA, ENIA LUCIA DA 

LUZ, JUSSENI NUNES DE ALMEIDA, MARIA GONÇALINA DA SILVA, IZETE 

D. DE JESUS OLIVEIRA, LAURICE RODRIGUES DA SLVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO FERREIRA 

ZAQUE - OAB:OAB/MT 10.104
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 ISTO POSTO, reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, 

e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).Sentença não sujeita à remessa necessária.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1059390 Nr: 50727-32.2015.811.0041

 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: OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA 

LOUBET - OAB:19792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do INSS - 

OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário 

decorrente de Acidente de Trabalho ajuizada por OSVALDO PEREIRA DOS 

SANTOS em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL.

Intimado a se manifestar sobre o laudo pericial apresentado nos autos o 

requerido peticionou, às fls. 87/87-v, ofertando proposta de acordo ao 

requerente.

Em vista disso, o autor peticionou à fl. 97, concordando com a proposta 

apresentada e pugnando por sua homologação.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo celebrado entre ambas as partes, nos 

termos da proposição de fls. 87/87-v e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM A ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, “b”, do CPC.

Sem custas ante a Gratuidade de Justiça, que defiro em favor do 

requerente neste momento processual, bem como em razão de não ser 

devida pelo requerido, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados, 

conforme previsto no §2º, do art. 90, do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária, conforme art. 496, I do CPC.

Acolho o pedido do requerido que consta no pedido de fl. 87-v para 

considerar sua renuncia ao direito de intimação da sentença e determino 

que após o trânsito em julgado, seja feita a intimação do INSS por meio do 

APSADJ, com endereço na Av. Getúlio Vargas, n. 553, Cuiabá/MT, para 

implantação do benefício no prazo de 15 dias.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 814983 Nr: 21434-85.2013.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO SEBBA, ARMINDO SEBBA 

FILHO, PRO RACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

METALÚRGICOS LTDA, ABRAÃO SEBBA NETO

 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: LUZIA EUTIMIA DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 17992-O

 Fica o(a) Advogado(a) LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA, OAB/MT 

8.126, 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): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 816520 Nr: 22960-87.2013.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE EPIFANIA SEBBA, DENIZE 

APARECIDA SEBBA TOLEDO, MARCO AURÉLIO SEBBA, ABRAÃO SEBBA 

NETO, ARMINDO AURÉLIO SEBBA, A K L TOGOE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DRA. DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4.939, 

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 17992-O

 Fica o(a) Advogado(a) LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA, OAB/MT 

8.126, 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): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 830333 Nr: 36049-80.2013.811.0041

 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: ZEQUIAS ARNALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO DE 

MINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Certifico que, na forma do art. 1.010, § 3º, do CPC, impulsiono estes autos 

à instância superior para julgamento do recurso apresentado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 289804 Nr: 10229-69.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER ZANDONADI DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT, WILIAM 

KHALIL - OAB:6487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT, LUIZ CARLOS PINHEIRO 

DE SOUZA - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do perito às fls. 202/205, determino a 

liberação da metade do valor referente aos honorários periciais, já 

depositados integralmente (vide fls. 144/145), com fulcro no art. 465, § 4º 

do CPC.

Cabe salientar que o referido depósito deverá ser realizado na conta 

bancária informada pelo expert à fl. 203.

Intime-se o Senhor Perito para apresentar o laudo, no prazo de 60 

(sessenta) dias, dando conhecimento ao mesmo dos quesitos 

apresentados, bem como sobre o disposto no art. 466, § 2º do CPC.

Intimem-se as partes quanto ao prazo da apresentação do laudo.

Cumpra-se com URGÊNCIA por se tratar de processo de Meta 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1055981 Nr: 49149-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELIZA DE SÃO BRAS DE OLIVEIRA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MT, 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, GERENTE DE CARGOS, 

CARREIRA E REMUNERAÇÃO, COORDENADOR DE APLICAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO - OAB:, CARLOS EMILIO BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.Sem 

custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 779717 Nr: 33202-42.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODESTO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu representante 

legal para que, no prazo de 30 dias, se assim desejar, apresente 

impugnação ao cumprimento de sentença requerido nos autos (art. 535 do 

CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 748770 Nr: 414-72.2012.811.0041

 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: EDIVON LERIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO (GESTOR ESTADUAL DO SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B, RENATA 

MACIEL CUIABANO- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Vistos etc.

Verifica-se que a empresa fornecedora e a parte autora informaram o 

cumprimento da entrega do medicamento às fls. 462/463, tendo 

apresentando a prestação de contas do valor bloqueado (nota fiscal à fl. 

456).

Tendo em vista a prestação de contas, determino a liberação do valor 

bloqueado (R$ 4.500,00 – quatro mil e quinhentos reais) por meio de alvará 

a ser transferido para a conta da DROGARIA SÃO MIGUEL – LANNO 

RODRIGO DOS SANTOS PACHECO – ME, Banco Sicredi, Agência 0810, 

Conta Corrente: 27972-0, CNPJ 19.644.073/0001-44.

Após a liberação do alvará, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1036915 Nr: 40026-12.2015.811.0041

 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: NEODI CARLOS ZILIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SUPERINTENDENTE DE 

GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

MT, GERENTE DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.Sem 

custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1048018 Nr: 45444-28.2015.811.0041

 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: DANIELA MARQUES GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO, GERENTE DA 

GERENCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, CAMILA RAMOS COELHO - OAB:16.745 OAB/MT, 

VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO - OAB:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.Sem 

custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026279-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERNANDES ABUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARIE DE SOUZA OAB - MT9439/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de ação movida em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Manuseando os autos, verifico que o débito fiscal em discussão 

foi inscrito em Dívida Ativa durante a tramitação do feito. Diante dessa 

constatação, a competência para seu julgamento não é desta 

especializada, uma vez que a competência da Vara de Execução Fiscal da 

Capital é absoluta. A Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso é clara ao declarar a competência da Vara de Execução 

Fiscal da Capital para processos que tenham objeto semelhante ao caso 

vertente, excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a 

inscrição dos débitos em dívida ativa: “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 

correlatadas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Ressalto que 

em decisão recente a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em conflito de 
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competência (CC n. 37907/2016) decidiu que, in verbis: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE 

DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJMT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e Julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A competência é da referida 

Vara. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 37907/2016. RELATOR: DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA. DATA DO JULGAMENTE 16/09/2016.) Diante de 

todo o exposto, DECLINO da competência para conhecimento e julgamento 

da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital. Remetam-se os feitos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se 

com urgência, diante da pendência de análise do pedido de tutela de 

urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026078-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por ELIZABETE OLIVEIRA DE LIMA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reajuste de 11,98% em sua 

remuneração decorrente da URV. Com a inicial vieram documentos. É o 

relatório. Decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 

300, do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Segundo consta nos autos, a autora 

almeja em sede liminar a imediata incorporação do percentual de 11,98% 

nos seus proventos decorrente da conversão da URV. Todavia, não 

obstante a urgência narrada na inicial, em face do regramento peculiar 

aplicável nas ações judiciais em face da Fazenda Pública, mormente em 

razão do disposto no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, “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”. O § 3º do referido 

diploma legal, ainda prevê que “não será cabível medida liminar que 

esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. Logo, por inteligência do § 

2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 c/c com artigos 1º e 2º-B da Lei n° 

9.494/1997, não se vislumbra a possibilidade do deferimento da tutela 

antecipada, sobretudo, ante a irreversibilidade da medida. Nesse sentido, 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais 

pátrios. Precedente: STJ/AgRg na SLS 1502/PI; Relator Ministro Ari 

Pargendler; DJe 06/09/2012; TJ/RJ-AI00640412020138190000; Relator 

Des. Lucio Durante, Dj: 28/11/2013, Décima Nona Câmara Cível, Dp: 

24/03/2014; e, TJ/RS AI 70058007014 RS; Relator Leonel Pires Ohlweiler, 

Dj: 20/12/2013, Terceira Câmara Cível, Dp: 20/01/2014. Diante do exposto, 

com respaldo jurídico no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, § 2º, do artigo 7º 

da Lei n° 12.016/2009 e artigos 1º e 2º-B da Lei n° 9.494/1997, indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos 

pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Com fulcro no 

art. 98 do CPC, presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Cite-se o Requerido para querendo, apresentar contestação no 

prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016790-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARILU RIBAS DE OLIVEIRA (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: 

1016790-77.2016.8.11.0041 AUTOR: IVETE MARILU RIBAS DE OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária 

ajuizada por IVETE MARILU RIBAS DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de 

Agente da Área Instrumental do Governo – Assistente de Administração. 

Relata a Requerente que logrou êxito em participar do concurso regido 

pelo Edital nº 005/2009 – SAD, para o cargo de Agente da Área 

Instrumental do Governo – Assistente de Administração, que previa 108 

(cento e oito) vagas de ampla concorrência para provimento imediato e 12 

(doze) destinadas à portadores de necessidades especiais, ficando 

classificada na 1156ª posição da modalidade pleiteada em ampla 

concorrência. Conta que o referido certame teve validade até 29/06/2014 

após prorrogação, e que foram chamados 373 (trezentos e setenta e três) 

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 373 (trezentos e setenta e três) 

candidatos classificados nomeados, 09 (nove) não tomaram posse, 

tornando assim 364 (trezentos e sessenta e quatro) 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 4275928. Resposta à 

contestação (ID 4644938), 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 

14427227). 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 
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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 Agente da Área Instrumental do 

Governo – Assistente de Administração, polo Cuiabá. Analisando os 

documentos acostados, verifico que a Requerente foi classificada na 

1156ª colocação e que o Edital previa 120 (cento e vinte) vagas para o 

cargo almejado, das quais 108 (cento e oito) vagas eram de ampla 

concorrência, modalidade esta a qual a requerente se candidatou. Apesar 

de fazer previsão de 108 (cento e oito) vagas, o Requerido convocou a 

tomar posse 373 (trezentos e setenta e três) candidatos, dos quais 09 

(nove) 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 

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 
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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 09 (cinco) candidatos 

que não tomaram posse, ainda assim não alcançaria a posição da 

Requerente, uma vez que foram convocados os candidatos até a 373ª 

colocação e a Requerente se classificou em 1156ª, restando ainda 706 

(setecentos 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
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Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada 

por MARIA CÉLIA SOARES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a nulidade do ato jurídico que a excluiu dos quadros da 

Secretaria de Educação, reintegrando-a no cargo anteriormente ocupado 

de Auxiliar de Agente Administrativo na E.E. Fenelon Muller, 

concedendo-lhe todos os direitos tais como contagem de tempo de 

serviço, promoções e vantagens pecuniárias, condenando o requerido ao 

pagamento dos salários não percebidos desde 26/04/1988. Conta a 

Requerente que pertenceu à Secretaria de Estado de Educação na função 

de auxiliar de agente administrativo a partir de 17/02/1987 conforme 

Portaria nº 1431/83. Relata que era funcionária pública apenas nomeada, 

contudo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, possuía 

direito à efetivação em razão de estabilidade funcional por contar com 

mais de cinco anos de trabalhos efetivos no Estado. Argumenta que 

foi-lhe concedida licença para tratamento médico em 26/04/1988, todavia 

quando de seu retorno foi informada de que não fazia mais parte dos 

quadros funcionais da Secretaria de Educação, sendo dispensada sem 

qualquer procedimento administrativo. Pondera tem estabilidade no 

emprego, pois foi aprovada em concurso público, tendo tomado posse de 

forma efetiva em 1987, e que após transcorrido os dois anos do estágio 

probatório, gozava dos mesmos direitos inerentes aos funcionários 

públicos, sendo portanto, arbitrária a decisão que a exonerou em 1989. 

Com a inicial vieram documentos encartados digitalmente (fls. 13/39). 

Antecipação dos efeitos da tutela indeferida às fls. 40/42. Devidamente 

citado, o Requerido não apresentou contestação conforme certidão de fl. 

46, tendo sido decretada a revelia à fl. 47, porém sem aplicação de seus 

efeitos com fulcro no art. 345, I do CPC. Intimados a especificar provas, a 

parte autora postulou pela produção de prova documental e testemunhal, 

requerendo ainda a cópia de processo administrativo, se houver, para 

comprovar o respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa (fls. 

49/50), tendo apresentado rol de testemunhas à fl. 58. O Requerido 

manifestou no sentido de não haver provas adicionais a produzir, 

requerendo a prescrição do fundo direito por se tratar de ato praticado em 

1987 e juntando documentos (fls. 59/73). Parecer do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso às fls. 76/78, manifestando pelo prosseguimento 

do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse 

público. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 355, I e II do CPC, indefiro 

a produção de prova testemunhal e passo ao julgamento do processo uma 

vez que não há necessidade de produção de novas provas e a matéria se 

trata de questão de direito. Como a Requerente faz algumas confusões 

com relação a datas e fatos em sua inicial, apenas a título de 

esclarecimento, verifico pelos documentos acostados que a mesma foi 

nomeada em 17/02/1983 conforme Portaria nº 1431/83 (fl. 23), e 

exonerada em 16/03/87 conforme ficha funcional (fl. 39), não havendo 

ainda notícia de nomeação por meio de concurso público. Feitos estes 

esclarecimentos, antes de adentrar ao mérito, passo a análise da 

preliminar arguida pelo Requerido na oportunidade de manifestação sobre 

provas. Alega ainda a incidência da prescrição de fundo de direito no que 

tange ao pleito de reintegração da Requerente, tendo em vista que o fato 

impugnado (exoneração) foi praticado no ano de 1987. No que tange à 

prescrição, constato que ocorreu a prescrição de fundo de direito. Sobre 

o fundo de direito, reporto-me aos esclarecimentos do eminente Ministro 

Moreira Alves: "Fundo de direito é a expressão utilizada para significar 

que o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os 

direitos a modificações que se admitem com relação a esta situação 

jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a 

adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de 

serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em 

direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo 

seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as vantagens 

pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental ou de suas 

modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, 

que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a 

dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido o 

seu pagamento), e, por isso, se restringe as prestações vencidas há mais 

de cinco anos." (Supremo Tribunal Federal, voto do Ministro Moreira Alves 

no RE 110.419, Rel. Min. Octávio Gallotti). In casu, é de se acentuar que o 

fato gerador se deu em 1987 com dispensa da Requerente, e a partir daí 

começou a correr o prazo prescricional. Com efeito, a Requerente ajuizou 

a ação em 30/05/2017 pleiteando a nulidade do ato que a exonerou, com o 

reconhecimento de direitos como contagem de tempo de serviço, 

promoções e vantagens pecuniárias, bem como a sua reintegração ao 

cargo anteriormente ocupado com efeitos financeiros retroativos a 

26/04/1988. Em face desse quadro, é de se concluir que o próprio fundo 

de direito foi atingido pela prescrição, porquanto fluíram mais de cinco 

anos da data em se poderia exigir judicialmente tal direito, haja vista que a 

exoneração ocorreu em 1987. De fato, negou-se a existência do próprio 

direito vindicado e não somente de seus efeitos patrimoniais. Verifica-se 

que o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe que: “As dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem.”, essa prescrição atinge diretamente o fundo de 

direito pelo fato de autorizar extinguir o próprio direito caso ultrapassado o 

período de 05 (cinco) anos. O STJ já se pronunciou no mesmo sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PIS/PASEP. PRAZO 

PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. 1. Agravo regimental objetivando que seja 

afastada a prescrição qüinqüenal para o ajuizamento de ação que pleiteia 

o reconhecimento de correção monetária das contas do PIS/PASEP. Alega 

o agravante que deve ser levado em consideração o dia em que foram 

levantados os valores das referidas contas para fins de contagem do 

prazo prescricional, pois, só a partir dessa data os autores tiveram 

conhecimento dos índices utilizados para correção das mesmas. 2. A 

jurisprudência sedimentada nesta Corte é uníssona no sentido de que 

prescreve em 5 (cinco) anos a ação que pleiteia correção das contas do 

PIS/PASEP, por terem natureza indenizatória, regendo-se pelo art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no Ag 770689 SP 2006/0113655-0, Relator: Ministro JOSÉ 

DELGADO, T1 – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 07/11/2006, Publicado no 

DJ 23/11/2006 p. 223) Diante de todo o exposto, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, II 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 razão de deferimento de 

gratuidade de justiça à fl. 42. 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
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MS 1010984-90.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, Cuida-se de Mandado 

de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por BENEVENUTO 

TAVARES ZANETTE, devidamente qualificada nos autos, contra ato 

praticado pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, postulando um provimento 

jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo de sua propriedade, 

melhor descrito nos autos, quanto ao exercício de 2018, sem a exigência 

do recolhimento das multas de trânsito impostas. Alegou, em síntese, 

terem sido imputadas infrações de trânsito, sem que houvesse a devida e 

prévia notificação da penalidade a ser imposta, impossibilitando o exercício 

de sua defesa. Apresentou documentos com a petição introdutória. A 

liminar foi deferida id. 13153714. Notificada, a autoridade apontada como 

coatora informou que a multas são decorrentes de infrações aplicadas por 

órgão municipal e que seria pertinente o ajuizamento do remédio, contra o 

Município, além de ter sido indeferido o licenciamento do veículo para o 

exercício pleiteado, alegando desrespeito ao art. 131, § 2º, do Código de 

Trânsito Brasileiro, arguindo com, incompetência da Justiça Estadual. O 

Representante do Ministério Público manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Decido. 

Antes de analisar o mérito do presente mandamus, cumpre-se apreciar as 

preliminares levantadas pela autoridade coatora. Verifica-se que o 

impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade de condicionar o 

licenciamento do veículo ao pagamento da multa, perpetrado no ano que a 

ação foi intentada e pela autoridade coatora. É cediço que a impetrada é 

parte legitima para ocupar o polo passivo da presente demanda tendo em 

vista ser a responsável pela inserção e retirada das multas de trânsitos. 

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Dessa forma, por se 

tratar de mera ilegalidade cometida pela autoridade coautora, não sendo 

versado acerca da validade ou não das multas impostas, não é 

congruente o ajuizamento deste remédio na Justiça Federal, isto posto, 

não acolho a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. As demais 

preliminares serão analisadas com o mérito, pois com ele se confunde. É 

caso de concessão da segurança. Como é cediço, é legítimo o 

condicionamento de licenciamento de veículo ao pagamento dos débitos 

referentes a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas, nos exatos termos do art. 131, § 2º do Código de 

Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a exigência do 

pagamento de infrações de trânsito para a renovação do licenciamento, 

sem que tenha havido a prévia notificação do infrator, suficiente para 

cientificá-lo da imposição da penalidade. Insta observar serem aplicáveis 

ao processo administrativo os princípios da ampla defesa e do 

contraditório, razão pela qual se torna imprescindível, para a validação da 

infração de trânsito, a notificação do infrator, possibilitando-lhe, assim, a 

apresentação de defesa. Conforme dispõe o art. 5º, LV da Constituição 

Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes”, tratando-se, pois, de garantia 

fundamental. No caso dos autos, verifico não ter restado comprovado pelo 

Impetrado a regular notificação do Impetrante. Sendo assim, reputo ilegal a 

recusa ao pedido de licenciamento do veículo, quanto ao ano de 2018, 

condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente a 

ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado ao 

Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. 

Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a 

suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao 

licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao 

pagamento de multas. Ilegalidade. Ausência de comprovação de 

notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar a efetiva 

notificação. Segurança concedida para permitir renovação da licença 

veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida.” (TJ-SP - REEX: 

10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: Ronaldo 

Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 20/03/2015). Aliás, este entendimento encontra-se 

consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior Tribunal de 

Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se não 

ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, a 

ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a 

impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o 

licenciamento anual (2018), em razão da ausência de provas de que o 

Impetrante tenha sido prévia e devidamente notificado. Por fim, observo 

que a autorização para o licenciamento restringe-se ao exercício do ano 

de 2018, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar o 

desconhecimento das infrações constantes nos autos. Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2018, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida id. 13153714. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de 

Direito
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MS 1014079-31.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, Cuida-se de Mandado 

de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por TAISA SAUL AMIDEN 

ALVES, devidamente qualificado nos autos, contra ato praticado pelo 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que 

autorize o licenciamento do veículo de sua propriedade, melhor descrito 

nos autos, quanto ao exercício de 2018, sem a exigência do recolhimento 

das multas de trânsito impostas. Alegou, em síntese, terem sido imputadas 

infrações de trânsito, sem que houvesse a devida e prévia notificação da 

penalidade a ser imposta, impossibilitando o exercício de sua defesa. 

Apresentou documentos com a petição introdutória. A liminar foi deferida 

id. 13725539. Notificada, a autoridade apontada como coatora informou 

que a multas são decorrentes de infrações aplicadas por órgão municipal 

e que seria pertinente o ajuizamento do remédio, contra o Município, além 

de ter sido indeferido o licenciamento do veículo para o exercício pleiteado, 

alegando desrespeito ao art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. O 

Representante do Ministério Público manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Decido. 

Antes de analisar o mérito do presente mandamus, cumpre apreciar as 

preliminares levantadas pela autoridade coatora. Verifica-se que o 

impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade de condicionar o 

licenciamento do veículo ao pagamento da multa, perpetrado no ano que a 

ação foi intentada e pela autoridade coatora. É cediço que a impetrada é 

parte legitima para ocupar o polo passivo da presente demanda tendo em 
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vista ser a responsável pela inserção e retirada das multas de trânsitos. 

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. As demais 

preliminares serão analisadas com o mérito, pois com ele se confunde. É 

caso de concessão da segurança. Como é cediço, é legítimo o 

condicionamento de licenciamento de veículo ao pagamento dos débitos 

referentes a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas, nos exatos termos do art. 131, § 2º do Código de 

Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a exigência do 

pagamento de infrações de trânsito para a renovação do licenciamento, 

sem que tenha havido a prévia notificação do infrator, suficiente para 

cientificá-lo da imposição da penalidade. Insta observar serem aplicáveis 

ao processo administrativo os princípios da ampla defesa e do 

contraditório, razão pela qual se torna imprescindível, para a validação da 

infração de trânsito, a notificação do infrator, possibilitando-lhe, assim, a 

apresentação de defesa. Conforme dispõe o art. 5º, LV da Constituição 

Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes”, tratando-se, pois, de garantia 

fundamental. No caso dos autos, verifico não ter restado comprovado pelo 

Impetrado a regular notificação do Impetrante. Sendo assim, reputo ilegal a 

recusa ao pedido de licenciamento do veículo, quanto ao ano de 2017, 

condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente a 

ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado ao 

Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. 

Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a 

suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao 

licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao 

pagamento de multas. Ilegalidade. Ausência de comprovação de 

notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar a efetiva 

notificação. Segurança concedida para permitir renovação da licença 

veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida.” (TJ-SP - REEX: 

10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: Ronaldo 

Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 20/03/2015). Aliás, este entendimento encontra-se 

consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior Tribunal de 

Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se não 

ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, a 

ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a 

impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o 

licenciamento anual (2018), em razão da ausência de provas de que o 

Impetrante tenha sido prévia e devidamente notificado. Por fim, observo 

que a autorização para o licenciamento restringe-se ao exercício do ano 

de 2018, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar o 

desconhecimento das infrações constantes nos autos. Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2018, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida id. 13725539. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019158-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO SOARES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

MS 1019158-88.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, Cuida-se de Mandado 

de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por AVELINO SOARES 

DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, contra ato praticado 

pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional 

que autorize o licenciamento do veículo de sua propriedade, melhor 

descrito nos autos, quanto ao exercício de 2018, sem a exigência do 

recolhimento das multas de trânsito impostas. Alegou, em síntese, terem 

sido imputadas infrações de trânsito, sem que houvesse a devida e prévia 

notificação da penalidade a ser imposta, impossibilitando o exercício de 

sua defesa. Apresentou documentos com a petição introdutória. A liminar 

foi deferida id. 14134159. Notificada, a autoridade apontada como coatora 

informou que a multas são decorrentes de infrações aplicadas por órgão 

municipal e que seria pertinente o ajuizamento do remédio, contra o 

Município, além de ter sido indeferido o licenciamento do veículo para o 

exercício pleiteado, alegando desrespeito ao art. 131, § 2º, do Código de 

Trânsito Brasileiro, arguindo com, incompetência da Justiça Estadual. O 

Representante do Ministério Público manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Decido. 

Antes de analisar o mérito do presente mandamus, cumpre-se apreciar as 

preliminares levantadas pela autoridade coatora. Verifica-se que o 

impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade de condicionar o 

licenciamento do veículo ao pagamento da multa, perpetrado no ano que a 

ação foi intentada e pela autoridade coatora. É cediço que a impetrada é 

parte legitima para ocupar o polo passivo da presente demanda tendo em 

vista ser a responsável pela inserção e retirada das multas de trânsitos. 

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Dessa forma, por se 

tratar de mera ilegalidade cometida pela autoridade coautora, não sendo 

versado acerca da validade ou não das multas impostas, não é 

congruente o ajuizamento deste remédio na Justiça Federal, isto posto, 

não acolho a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. As demais 

preliminares serão analisadas com o mérito, pois com ele se confunde. É 

caso de concessão da segurança. Como é cediço, é legítimo o 

condicionamento de licenciamento de veículo ao pagamento dos débitos 

referentes a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas, nos exatos termos do art. 131, § 2º do Código de 

Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a exigência do 

pagamento de infrações de trânsito para a renovação do licenciamento, 

sem que tenha havido a prévia notificação do infrator, suficiente para 

cientificá-lo da imposição da penalidade. Insta observar serem aplicáveis 

ao processo administrativo os princípios da ampla defesa e do 

contraditório, razão pela qual se torna imprescindível, para a validação da 

infração de trânsito, a notificação do infrator, possibilitando-lhe, assim, a 

apresentação de defesa. Conforme dispõe o art. 5º, LV da Constituição 

Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes”, tratando-se, pois, de garantia 

fundamental. No caso dos autos, verifico não ter restado comprovado pelo 

Impetrado a regular notificação do Impetrante. Sendo assim, reputo ilegal a 

recusa ao pedido de licenciamento do veículo, quanto ao ano de 2018, 

condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente a 

ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado ao 

Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. 

Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a 

suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao 

licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao 

pagamento de multas. Ilegalidade. Ausência de comprovação de 

notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar a efetiva 

notificação. Segurança concedida para permitir renovação da licença 

veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida.” (TJ-SP - REEX: 

10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: Ronaldo 

Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 20/03/2015). Aliás, este entendimento encontra-se 

consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior Tribunal de 

Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 
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pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se não 

ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, a 

ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a 

impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o 

licenciamento anual (2018), em razão da ausência de provas de que o 

Impetrante tenha sido prévia e devidamente notificado. Por fim, observo 

que a autorização para o licenciamento restringe-se ao exercício do ano 

de 2018, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar o 

desconhecimento das infrações constantes nos autos. Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2018, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida id. 14134159. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004112-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEVYN KENNEDY DOS SANTOS MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVYN KENNEDY DOS SANTOS MORAIS OAB - MT24015/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

MS 1004112-59.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, Cuida-se de Mandado 

de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por KEVYN KENNEDY 

DOS SANTOS MORAIS, devidamente qualificado nos autos, contra ato 

praticado pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, postulando um provimento 

jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo de sua propriedade, 

melhor descrito nos autos, quanto ao exercício de 2018, sem a exigência 

do recolhimento das multas de trânsito impostas. Alegou, em síntese, 

terem sido imputadas infrações de trânsito, sem que houvesse a devida e 

prévia notificação da penalidade a ser imposta, impossibilitando o exercício 

de sua defesa. Apresentou documentos com a petição introdutória. A 

liminar foi deferida id. 12164365. Notificada, a autoridade apontada como 

coatora informou que as multas são decorrentes de infrações aplicadas 

por órgão municipal e que seria pertinente o ajuizamento do remédio, 

contra o Município, além de ter sido indeferido o licenciamento do veículo 

para o exercício pleiteado, alegando desrespeito ao art. 131, § 2º, do 

Código de Trânsito Brasileiro. O Representante do Ministério Público 

manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a 

intervenção ministerial. É o relatório. Decido. Antes de analisar o mérito do 

presente mandamus, cumpre apreciar as preliminares levantadas pela 

autoridade coatora. Verifica-se que o impetrante busca o reconhecimento 

da ilegalidade de condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da 

multa, perpetrado no ano que a ação foi intentada e pela autoridade 

coatora. É cediço que a impetrada é parte legitima para ocupar o polo 

passivo da presente demanda tendo em vista ser a responsável pela 

inserção e retirada das multas de trânsitos. Portanto, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. As demais preliminares serão analisadas com o 

mérito, pois com ele se confunde. É caso de concessão da segurança. 

Como é cediço, é legítimo o condicionamento de licenciamento de veículo 

ao pagamento dos débitos referentes a tributos, encargos e multas de 

trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas, nos exatos termos do art. 

131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a 

exigência do pagamento de infrações de trânsito para a renovação do 

licenciamento, sem que tenha havido a prévia notificação do infrator, 

suficiente para cientificá-lo da imposição da penalidade. Insta observar 

serem aplicáveis ao processo administrativo os princípios da ampla defesa 

e do contraditório, razão pela qual se torna imprescindível, para a 

validação da infração de trânsito, a notificação do infrator, 

possibilitando-lhe, assim, a apresentação de defesa. Conforme dispõe o 

art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, tratando-se, 

pois, de garantia fundamental. No caso dos autos, verifico não ter restado 

comprovado pelo Impetrado a regular notificação do Impetrante. Sendo 

assim, reputo ilegal a recusa ao pedido de licenciamento do veículo, 

quanto ao ano de 2017, condicionando-o ao pagamento das multas 

impostas, porquanto, frente a ausência de prévia notificação da 

imposição, não foi oportunizado ao Impetrante discutir, administrativa ou 

judicialmente, as infrações impostas. Nesse sentido: “MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO O 

PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a suspensão da multa de trânsito, a 

fim de que possa proceder ao licenciamento do seu veículo. Licenciamento 

de veículo condicionado ao pagamento de multas. Ilegalidade. Ausência de 

comprovação de notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar 

a efetiva notificação. Segurança concedida para permitir renovação da 

licença veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida.” (TJ-SP - 

REEX: 10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: 

Ronaldo Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 20/03/2015). Aliás, este entendimento 

encontra-se consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior 

Tribunal de Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo 

ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se 

não ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, 

a ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a 

impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o 

licenciamento anual (2018), em razão da ausência de provas de que o 

Impetrante tenha sido prévia e devidamente notificado. Por fim, observo 

que a autorização para o licenciamento restringe-se ao exercício do ano 

de 2018, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar o 

desconhecimento das infrações constantes nos autos. Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2018, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida id. 12164365. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de 

Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003856-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHA ANDRE BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-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 
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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: 1002771-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DE MACEDO OAB - SP175667-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:"Vistos. Mantenho a decisão 

inaugural por seus próprios termos. Prossiga-se. Cuiabá, 16 de julho de 

2018" OBSERVAÇÃO: O 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: 1007378-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (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, procedendo a 

citação da parte adversa e recolhimento das custas processuais, sob 

pena de extinção. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016530-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE DE AMORIM (EXEQUENTE)

ANA MARIA DA SILVA BERNARDES (EXEQUENTE)

FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES (EXEQUENTE)

ALVARO JOSE ORMOND (EXEQUENTE)

SELIGENIA ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

ELOILDES MENDES DE GUSMAO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

CARLA PATRICIA DE AMORIM (EXEQUENTE)

SIDELVANIA TICIANEL RUCHINSQUE (EXEQUENTE)

ELIETE FERNANDES DE AMORIM (EXEQUENTE)

VILMA MARIA DE MAGALHAES FORTES (EXEQUENTE)

SEBASTIANA CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

GERCINA BENEDITA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

LOACY CARVINA DO CARMO (EXEQUENTE)

ANTONIA QUINTINO GUSMAO (EXEQUENTE)

ILMA REGINA DE AMORIM (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. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006010-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso 

que junte aos autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei 

Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela 

Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. Caso a 

Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao Estado 

de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a dezembro do 

referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. 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: 1001304-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDENICE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso 

que junte aos autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei 

Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela 

Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. Caso a 

Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao Estado 

de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a dezembro do 

referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. 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: 1003948-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE RIBEIRO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso 

que junte aos autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei 

Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela 

Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. Caso a 
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Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao Estado 

de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a dezembro do 

referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. 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: 1008137-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA CATARINO DO VALE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE GONCALVES DE ARAUJO OAB - MT12371-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso 

que junte aos autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei 

Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela 

Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. Caso a 

Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao Estado 

de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a dezembro do 

referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. 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: 1021704-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GABRIEL DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA OAB - MT20279/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

REITORA DRª.MYRIAN SERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE 

SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRÓ-REITOR FABRÍCIO CARVALHO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Mantenho a decisão proferida pelo d. JUízo Federal, no 

nascedouro destes autos, por seus próprios termos. Intimem-se as partes 

para, em querendo, se manifestarem no prazo de 15 dias. Após, colha-se 

o r. parecer ministerial. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000311-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI GONZAGA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000112-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARVALHO DE MORAIS (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. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005315-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ARRUDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELI KUHN OAB - MT3913/O (ADVOGADO)

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT20387/O (ADVOGADO)

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso 

que junte aos autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei 

Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela 

Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. Caso a 

Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao Estado 

de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a dezembro do 

referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. 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: 1012333-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. R. (AUTOR)

ENZO PEREIRA RICCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1012302-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022965-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NUNES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (RÉU)

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT17180/O-O 

(ADVOGADO)

BRUNO SERAFIM DE SOUZA OAB - MT22142/B (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926973 Nr: 47637-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETTERSON BAPTISTA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996356 Nr: 21791-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725725 Nr: 21468-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO ANGELO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES 

AQUINO - OAB:9.140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1268161 Nr: 27073-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO MIGUEL CALIX 

FILHO - OAB:9192/O

 Isto posto:a)acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

apenas para determinar a observância ao teto remuneratório 

constitucional do funcionalismo público municipal caso o valor apurado em 

determinado mês supere tal montante, hipótese em que deverá haver a 

glosa do valor excedente no mês de referência;b)determino a remessa 

dos autos à contadoria judicial para atualização do valor do débito, que 

deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de mora no percentual 

de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 e juros da 

remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho de 2009, 

bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro de 

2008.c)sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;d)com o 

retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente 

conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório;e)após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.f)decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da 

exceção contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Cuiabá, 15 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 947102 Nr: 58631-40.2014.811.0041

 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: ANDREIA FORMIGONI MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL - 

SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:

 Assim, considerando que o artigo 493 do Código de Processo Civil dispõe 

que “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 

modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá 

ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no 

momento de proferir a sentença”, resta imperativo o reconhecimento da 

carência de ação pela perda superveniente do interesse processual da 

parte impetrante.Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de 

ação por ausência superveniente de interesse processual, julgando 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, 

do Código de Processo Civil.Denego o mandado de segurança com 

fundamento no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09.Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie.Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 903669 Nr: 32599-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Saad Cortez - OAB:0

 Certifico que a contestação está tempestiva. Impulsiono esses autos para 

intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 986266 Nr: 16803-30.2015.811.0041

 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: MARGARIDA RIBEIRO DE MORAIS SILVA, EONICE 

FERNANDES DA SILVA, MARIA SCHUMACHER, EDILEUDA PEREIRA 

MONTEIRO, LUIZA DA SILVA RAMOS COELHO, GILZA MARIA DA SILVA 

FREIRE CORDEIRO, CATARINO FÉLIX DE OLIVEIRA, MARILCE DIVINA 

PINHEIRO DE OLIVEIRA, GLORIA FERREIRA MENDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LETICIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:

 Intime-se as partes acerda da proposta de honorários apresentada pelo 

perito judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 847479 Nr: 50982-58.2013.811.0041

 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: CONCEPTUS AUTOMAÇÃO LTDA - CONCEITO 

SISTEMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CÁSSIO MAGLIA 

DIAS - OAB:37.016/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, 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. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 15 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 713159 Nr: 6508-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIRDETE BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

revogo antecipação de tutela anteriormente deferida.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa 

judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos 

do artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Havendo valores depositados referentes aos honorários periciais, 

expeça-se alvará para levantamento em favor do perito.

Caso não exista valores vinculados, intime-se o INSS para que efetue o 

depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1043140 Nr: 43055-70.2015.811.0041

 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: MARIA MERCIA ROSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação foi apresentado tempestivamente 

pela parte requerida. Intimo a parte requerente para , querendo, 

contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1052473 Nr: 47622-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CESAR AUGUSTO

 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:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação foi apresentado tempestivamente 

pela parte requerida. Intimo a parte requerente para, querendo, 

contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 814893 Nr: 21346-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA PINTO DE CARVALHO

 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: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT, PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, 

JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial tão somente para 

consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos 

da tutela no nascedouro destes autos. Extingo os autos com resolução de 

mérito nos termos no art. 487, I, do NCPC.Sem custas e honorários 

(Emenda Constitucional nº 80/2014). Por estar amparada em jurisprudência 

do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a presente decisão não se 

sujeita ao reexame necessário, de acordo com o § 4º do artigo 496 do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.P. R. I.Cuiabá-MT, 18 de agosto 

de 2017.Paulo Márcio Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 752901 Nr: 4781-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE MARIA BRUN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que decorreu o prazo para o executado efetuar o pagamento da 

RPV de fl.184. Intimo o exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1125619 Nr: 21168-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DENONDAS MOREIRA DA COSTA, 

ELIZABETH DE LARA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICH DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM 

FRANCO - OAB:14147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para se manifestar 

acerca do despacho de fl.58

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 376596 Nr: 12665-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PROFIS. DE TRIB ARREC. E FISC DE 

MT-SIPROTAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:OAB/MT 3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a IMPUGNAÇÂO À EXECUÇÂO é tempestiva. Que impulsiono 

os autos intimando a parte exequente para se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 237915 Nr: 6847-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTA ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416, 

CAROLINE BENEDITA BULHÕES DA CONCEIÇÃO ANDRADE - 

OAB:17808, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Certifico que a IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO é tempestiva. Que impulsiono 

estes autos intimando a parte exequente para se manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 334036 Nr: 4504-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEZIO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORREA - OAB:10744, RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 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.: 384987 Nr: 20557-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SÜLZER PARADA - 

OAB:OAB/MT 11.846/B, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - 

OAB:156347/SP, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B/TO

 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037402-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINE MACEDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) MANDADO DE CITAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1037402-02.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 96.000,00; Parte 

Autora:AUTOR: DANIELE CRISTINE MACEDO DA SILVA Parte Requerida: 

RÉU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO 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, caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(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 Paulo Márcio Soares de Carvalho CUIABÁ, 16 de agosto de 2018.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020709-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI CARLOS SCHNEIDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) MANDADO DE CITAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1020709-06.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 270.271,47; Parte 

Autora:AUTOR: RUI CARLOS SCHNEIDER Parte Requerida: RÉU: 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

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, caso o requerido seja a Fazenda Pública 
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(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 Paulo Márcio Soares de Carvalho CUIABÁ, 16 de agosto de 2018.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008359-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIOSA MARTINS OAB - MG72269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) MANDADO DE CITAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1008359-83.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 192.577,12; Parte 

Autora:AUTOR: TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA Parte Requerida: 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 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, caso o requerido 

seja a Fazenda Pública (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 Paulo Márcio Soares de Carvalho CUIABÁ, 16 de 

agosto de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026450-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSUNCAO DE MARIA LOPES BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AIRTON AMORIM DOS SANTOS OAB - CE5255 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/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: 

1026450-27.2018.8.11.0041 AUTOR: ASSUNCAO DE MARIA LOPES 

BRAGA RÉU: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Assunção de 

Maria Lopes Braga em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso e Estado de Mato Grosso. O valor atribuído à causa é de R$ 

51.149,22 (cinquenta e um mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e dois 

centavos). A petição inicial veio instruída com documentos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os elementos identificadores da ação, 

em especial, o valor da causa, a natureza das partes e a matéria 

analisada, entendo que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista 

no art. 2º da Lei nº 12.153/09, que assim dispõe: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Consoante se observa da dicção do artigo supracitado, o 

legislador valeu-se da tipicidade aberta para delimitar a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a 

competência para processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor 

seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Com efeito, além do critério 

econômico previsto no caput do artigo supracitado, o legislador cuidou de 

elencar expressamente as matérias que escapam ao âmbito de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes do rol 

contido no § 1º do art. 2º. Por fim, a última delimitação imposta pelo 

legislador diz respeito à natureza jurídica das partes, contida no art. 5º da 

Lei nº 12.153/09. Registro, por oportuno, que a resolução do caso em 

apreço envolve, em tese, apenas matéria de direito e, possivelmente, a 

produção de prova documental ou testemunhal, não exigindo a produção 

de provas complexas. Não obstante, embora inserido no microssistema 

dos Juizados Especiais, o Juizado Especial da Fazenda Pública possui 

regras peculiares, previstas em lei própria, que admite a produção de 

provas complexas. Por força das normas postas na Lei nº 9.099/90, que 

instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os quais não admitem a 

produção de provas tidas por complexas, criou-se o mito de que o Juizado 

Especial da Fazenda Pública se sujeita ao mesmo procedimento. Tal 

conclusão é equivocada, pois embora os Juizados Especiais Federais e 

os Juizados Especiais da Fazenda Pública também integrem o 

microssistema dos Juizados Especiais, estes são regidos por leis 

próprias, com peculiaridades específicas e competência absoluta, 

admitindo a produção de provas complexas. Embora seja de competência 

dos Juizados Especiais (Cíveis e Criminais), via de regra, o julgamento das 

causas de “menor complexidade”, o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de que a aferição dos contornos dessa expressão 

indeterminada ficou sob a responsabilidade do legislador ordinário, sendo 

tal matéria dirimida no âmbito infraconstitucional. A propósito do tema, o 

seguinte precedente: “Juizados Especiais Cíveis e Criminais: definição de 

sua competência: exigência de lei federal. 1. Os critérios de identificação 

das "causas cíveis de menor complexidade" e dos "crimes de menor 

potencial ofensivo", a serem confiados aos Juizados Especiais, constitui 

matéria de Direito Processual, da competência legislativa privativa da 

União. 2. Dada a distinção conceitual entre os juizados especiais e os 

juizados de pequenas causas (cf. STF, ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, 

Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 24, X, da Constituição, que 

outorga competência concorrente ao Estado-membro para legislar sobre o 

processo perante os últimos. 3. Conseqüente plausibilidade da alegação 

de inconstitucionalidade de lei estadual que, antes da L. federal 9.099, 

outorga competência a juizados especiais, já afirmada em casos 

concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 

75.308, Sanches): suspensão cautelar deferida.” (ADI 1807 MC, 

Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 

23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT VOL-01913-01 PP-00052) 

Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no § 4º do 

art. 2º da Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem 

ser utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo trecho do 

elucidativo voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 753.444/RJ, onde assim aduz: “Logo, o art. 2º da Lei 

12.153/2009 possui dois parâmetros – valor e matéria – para que uma 

ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível. 

Existem apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e 

matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada à necessidade ou não 

de perícia.” Referido julgado restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 

2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que 

uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 
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consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não 

influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda 

Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. 

Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, 

DJe 18/11/2015) Nesse ponto, abro um parêntesis para registrar que, em 

pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não 

encontrei, até a presente data, qualquer acordão que afirme o contrário do 

paradigma supracitado, ou seja, que a complexidade da matéria ou prova 

seja elemento delimitador da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, regido pela Lei n.º 12.153/09. Acerca do tema, a 

Resolução nº 4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

contempla, no rol exemplificativo contido em seu art. 1º, § 1º, incisos I, II e 

IX, a competência deste para processar e julgar causas desta natureza, 

senão vejamos: “Art. 1º As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 

22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; (...) § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e 

outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência 

de propriedade de veículos automotores terrestres; (...) IX – anulatórias, 

declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;” 

Cabe rememorar que ao regulamentar a Lei nº 12.153/09, o Tribunal de 

Justiça deve ater-se aos critérios nela elencados, não podendo inovar ou 

extrapolar os limites contidos na norma de regência. Portanto, 

considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, que as partes atendem aos requisitos previstos no art. 5º da Lei 

nº 12.153/09, e que a matéria em apreço não se insere nas vedações 

contidas no § 1º do artigo 2º da referida lei, impõe-se o declínio da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. E para corroborar o entendimento adotado, colaciono 

o seguinte precedente jurisprudencial: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BAIXA OU TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO AJUIZADA 

CONTRA AUTARQUIA EM LITISCONSÓRCIO COM PESSOA JURÍDICA DE 

DIREITO PRIVADO. LEI Nº 12.153/09. RESOLUÇÃO Nº 925/2012-COMAG. 

Excetuadas as situações previstas em lei, o critério que define a 

competência é o valor da causa, sendo ela absoluta para os Juizados 

Especiais de Fazenda Pública, instalados em todo o Estado a partir da 

Resolução nº 925/2012-COMAG, Tratando-se de ação ajuizada contra 

ente público, de valor inferior a 60 salários mínimos, e não se incluindo em 

uma das causas excludentes de competência previstas na Lei nº 

12.153/2009, deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Não há impedimento legal de processamento de ação em JEF na qual 

constem como litisconsortes passivos pessoas físicas ou jurídicas além 

daquelas elencadas no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/09. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.” (Conflito de 

Competência Nº 70069809408, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 

29/06/2016) Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me ao sólido precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos demais precedentes 

jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a complexidade 

da matéria ou prova não são critérios delimitadores de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que compete a este 

processar e julgar a ação ordinária ajuizada por particular em face do ente 

estatal, nos casos em que os elementos identificadores da ação se 

amoldem aos preceitos da Lei nº 12.153/09. Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e 

julgar o feito, razão pela qual declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a 

remessa dos autos ao juízo competente, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 

3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

agosto de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010550-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LUCIANA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1010550-04.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Primeiramente, defiro a emenda à inicial. Cite-se o requerido, 

para, querendo, responder a ação no prazo legal. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026177-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GP TRANSPORTES DE VEICULOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO E DA RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, e consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar que a 

autoridade coatora proceda com a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas ilegalmente com a lavratura do Termo de Apreensão e 

Depósito – TAD nº 1136375-8 e 1136375-5 (ID: 14739910 e 14739905) 

independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal, até 

decisão final a ser proferida neste writ. Notifique-se a autoridade coatora, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive por Oficial 

plantonista, servindo o presente como mandado. 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: 1014984-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA CARPES TRANSPORTES - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 
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SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

Mandado de Segurança N. 1014984-36.2018 (PJE 1) Vistos, etc. 

Cumpra-se a decisão superior. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944738 Nr: 57293-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH BENEDITA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064697 Nr: 53074-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE REIS TORREYRA DE OLIVEIRA, FELIPE DA 

SILVA ROCHA, FABIANO AURELIO SILVA CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711103 Nr: 4114-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SEBASTIANA DE CAMPOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 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.: 797308 Nr: 3681-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAIRON BENEDITO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064624 Nr: 53032-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENI MORARI DE ANDRADE GUELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039644 Nr: 41438-75.2015.811.0041

 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: CATARINA DA PENHA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380010 Nr: 15741-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750171 Nr: 1876-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS- 

PROCURADORA FEDERAL - PF/MT - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 384566 Nr: 20671-26.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZE ANDRESSA DA ROCHA 
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ORMUNDO - OAB:270037/SP, MARIA HELENA TAVARES DE PINHO 

TINOCO SOARES - OAB:112499/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA (PROC. ESTADO) - OAB:2478/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, para que tomem 

ciência da certidão de fl.285 e caso queira contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 890353 Nr: 23458-52.2014.811.0041

 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: ALONSO IZIDORO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para requererem o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 813351 Nr: 19828-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, LUIS 

OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA, DULCE DE MOURA, RONALDO 

PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS, NELSON PEREIRA DOS SANTOS, 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES, ROMES JULIO TOMAZ, 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, CLAUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Para isso, NOMEIO o Sr. Bel. MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO, 

CPF 01131461835, com escritório profissional na rua 24 de outubro, 451, 

sala 3, Centro, Cuiabá-MT, como perito do Juízo, e que deverá se valer do 

auxílio de um contador a fim de que, em conjunto elaborem um laudo 

técnico-pericial para esclarecer todas as questões aqui postas, tanto 

contábil, quanto de leis que vieram a alterar a remuneração ou 

reestruturação salarial dos exequentes. Para tanto, dê-se vistas imedita 

ao Sr. Perito, pelo prazo de 10 ( dez ) dias para que elabore a proposta de 

honorários e em seguida, cls. imediatamente, sendo vedada a retirada 

destes autos por quem quer que seja ( exceto o sr. Perito ), até que 

advenha nova deliberação. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15.08.2018.ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809423 Nr: 15903-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 911943 Nr: 38152-26.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEITON LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, RENATO 

FERREIRA COUTINHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS condenando os Requeridos ao pagamento de 

indenização a título de danos morais os quais fixo no valor em R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo pago de forma solidária, acrescidos 

de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no 

percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 

11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que 

deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ), 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Por derradeiro, 

condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios aos quais fixo por equidade em 10% causa, nos 

temos do §2º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 894701 Nr: 26317-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER JUNIOR VALADARES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO proc fed - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida 

antecipatória anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, 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.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 819610 Nr: 25882-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERSON ALEXANDRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603A, MARYENE DOS SANTOS CRISTO - OAB:20.933/MT, 

VANIR KLEPPEL - OAB:23.465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao 

Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio doença acidentário enquanto durar a 

incapacidade parcial.Condeno, também, o Requerido ao pagamento das 

parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação indevida 

até o restabelecimento do benefício em razão da concessão do 

provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos 

de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A 

da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão 
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incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor 

este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, 

§ 3º e § 8º 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.: 818838 Nr: 25140-76.2013.811.0041

 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: JONAS GONÇALES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN MARTINS DA SILVA - 

OAB:9166/MT, JOANA ALESSANDRA GONÇALVES DE QUEIRÓZ - 

OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADVOCACIA GERAL DA 

UNIÃO - OAB:, DIEGO PEREIRA MACHADO - PROC FEDERAL - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados, condenando o Requerido ao 

pagamento das parcelas de benefício de auxílio-doença indevidamente 

cessado, referentes ao período compreendido entre 16.07.2011 a 

17.11.2011, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de 

poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo 

INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios 

Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme 

precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de 

liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, 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 

CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 828710 Nr: 34558-38.2013.811.0041

 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): JOÃO CAETANO DO NASCIMENTO, IGREJA 

UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SECUNDINO H. NETO - 

OAB:8883 MT

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTA a 

ação sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos 

termos do art. 485, VI, CPC.Isento de custas. Condeno o Estado ao 

pagamento de honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, art. 85 

do CPC.Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao 

arquivo com todas as baixas. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de agosto de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 734650 Nr: 30962-17.2011.811.0041

 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: SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas e, ante a impossibilidade jurídica do pedido enquanto 

perdurar o impedimento administrativo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do 

CPC/2015.Condeno a 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.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001883-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO AMORIM DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHADINE KATIA NOVACZYK OAB - MT20819/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 ° : 

1001883-97.2016.8.11.0041 (PJE 5) Vistos e etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença por obrigação de fazer contra a Fazenda 

Pública, proposta por LEANDRO AMORIM DE FRANÇA, em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos 

da ação em epígrafe, objetivando seja determinando a imediata nomeação 

e posse do requerente ao cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Administrador, referente ao concurso público regido pelo Edital 

n° 005/2009 de 27.7.2009 da SAD/MT. Deste modo, tendo em vista o 

transito em julgado da decisão (ID: 14515306), intime-se o executado para 

que proceda com a imediata nomeação e posse do requerente ao cargo 

de Técnico da Área Instrumental do Governo – Administrador, referente ao 

concurso público regido pelo Edital n° 005/2009 de 27.7.2009 da SAD/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024879-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1024879-21.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por MAURO PEREIRA BORGES 

contra ato indigitado coator da lavra do GERENTE DE PROVIMENTO E 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão 

da medida liminar para o fim de que seja determinado à autoridade tida por 

coatora que se abstenha de efetuar a cobrança de contribuição 

previdenciária nos valores até o dobro do teto de benefício máximo da 

previdência social. Aduz, em síntese, que é Policial Militar aposentado do 

Estado de Mato Grosso, percebendo mensalmente o valor de R$ 10.873,06 

(dez mil oitocentos e setenta e três reais e seis centavos), sendo que foi 

reformado no ano de 08.05.1981 após a junta médica estadual concluir 

pela sua invalidade. Assevera que a autoridade Impetrada passou a 

descontar contribuição previdenciária no percentual de 11% (onze por 

cento) dos proventos que ultrapassem o teto da previdência, descontando 

mensalmente a importância de R$ 574,99 (quinhentos e setenta e quatro 

reais e noventa e nove centavos). Ressalta que é portador de doença 
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incapacitante, impedido de exercer seu cargo e qualquer outra atividade, 

estando amparado pelo parágrafo 21 do art. 40 da Constituição Federal a 

pagar contribuição previdenciária apenas sobre o valor que ultrapassar o 

dobro do limite máximo do INSS. Pontua que possui o direito líquido e certo 

de pagar contribuição previdenciária sobre o excedente ao do limite do 

teto da previdência dobro social, nos precisos termos do parágrafo 21 do 

art. 40 da Constituição Federal. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade 

tida por coatora que se abstenha de efetuar a cobrança de contribuição 

previdenciária nos valores até o dobro do teto de benefício máximo da 

previdência social. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 14615168 e 

seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade 

indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. 

Ademais, entendo que se mostra imprescindível o pronunciamento da 

parte contrária com a finalidade de evitar um futuro prejuízo, conforme 

dispõe o art. 10 do CPC/2015, in verbis: “Art. 10. O juiz não pode decidir, 

em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual 

não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 

trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o presente 

como mandado. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022146-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT0017162A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO N°: 

1022146-82.2018.8.11.0041 (PJE 5) Vistos, Intime-se o Requerente para 

que recolha as despesas das custas processuais e diligências no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos 

do art. 290 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005316-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARCOLINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005316-12.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: BENEDITA MARCOLINA 

DA SILVA 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: 4298795). 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 ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 
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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 Estado de Educação, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

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 
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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 

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, 16 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013450-28.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTES: HERMÍNIA DIAS DE 

MORAES ALVES E OUTROS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos dos 

autores a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Os autores alegam, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salientam que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4317299). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que o autor não ingressou com 

a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência 

da demanda. Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e 

ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos dos autores – vinculados a Secretaria de 

Estado de Gestão de Mato Grosso, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 
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Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para os 

autores, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação 

de sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 
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CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os autores, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 16 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1004651-93.2016.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: AMALIA MINUNCIO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. 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 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4316015). 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 ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

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 
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dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (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 
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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 

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, 16 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015927-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015927-24.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA DA SILVA 

RIBEIRO 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: 4370296). Citado, o requerido não 

apresentou contestação. 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 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 
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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 

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, 16 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021474-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT0015937A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

INDIANA SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídico Tributária cc Pedido Liminar, ajuizada por Antonia Maria da Costa 

Machado, em face do Estado de Mato Grosso e Outros, Detran/MT e 

Indiana Seguros S/A. 2. É de ressaltar que nas ações de conhecimento, 

processada pelo rito comum é possível a antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência pretendida no pedido inicial, na forma preconizada no art. 300, 

do CPC. 3. Desta forma, remeto a apreciação da antecipação de tutela 

para momento posterior a manifestação da parte contrária. 4. Cite-se e 

intime-se a parte requerida para, se manifestar sobre o pedido da tutela de 

urgência, no prazo de 10 (dez) dias. 5. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto 

de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 243570 Nr: 12063-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REBECA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - 

ME, CLEONICE FARIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA ADRIANA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Dr. PABLO RAMIRES FONSECA para devolução 

dos autos do processo código 243570, em 24 (vinte e quatro) horas sob 

pena de busca e apreensão e demais cominações legais.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500401-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA E ORGANIZACAO DE VIAGEM NORTE-TUR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOSE OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO (EXECUTADO)

VANIO BARBOSA BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Cuiabá - 

MT JUIZO DA Vara Especializada de Executivo Fiscal EDITAL DE CITAÇÃO 

P R A Z O :  3 0  D I A S  D a d o s  d o  p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

0500401-11.2015.8.11.0041; Valor causa: R$ 14.131,98; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES . 

Partes do processo EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: AGENCIA E ORGANIZACAO DE VIAGEM NORTE-TUR LTDA - 

ME, JOSE OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO, VANIO BARBOSA BATISTA 

Data de Distribuição da Ação: 10/07/2015 13:00:43. Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) EXECUTADO: VANIO BARBOSA BATISTA, CPF Nº 

805.372.941-04. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO em face dos EXECUTADOS: 

AGENCIA E ORGANIZACAO DE VIAGEM NORTE-TUR LTDA - ME, JOSE 

OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO, VANIO BARBOSA BATISTA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de R$14.131,98 ( catorze mil, 

cento e trinta e um reais e noventa e oito centavos), inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: nº 20153986, respectivamente, 

em 06/04/2015. VALOR DO DÉBITO: : R$ 14.131,98 Despacho/Decisão: 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido constante de id nº 6799325 e determino a 

citação dos executados Agência e Organização de Viagem Norte-tur Ltda. 

– ME e José Oliveira Barbosa Bardaio, via edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, fazendo constar as advertências legais. 2. Não havendo 

manifestação da parte executada no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, em obediência ao disposto no artigo 72°, inciso II, do 

CPC-2015, nomeio, desde já como curador especial, um dos membros da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 3. Intime-se pessoalmente o 

curador especial para que tome conhecimento do feito e examine eventual 

existência de nulidade. 4. Com relação a parte executada Vânio Barbosa 

Batista, certifique-se o Sr. Gestor Judiciário quanto a devolução do AR de 

sua citação uma vez que o endereço indicado é da Comarca de 

Nortelândia. 5. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 6. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 04 de outubro de 2016. Adair Julieta da 

Silva - Juíza de Direito Assinado digitalmente ADAIR JULIETA DA SILVA 

Juiz de Direito ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 

(trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETH RITA SAMPAIO, digitei. Cuiabá, 

16 de agosto de 2018. EDUARDO JOSE GRAÇA DA COSTA Gestor(a) 

Judiciário(a) - Assinado digitalmente

Decisão

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1021338-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER CASSIMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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 DECISÃO Autuação 16/07/2018 Última distribuição 16/07/2018 

Valor da causa R$ 38.154,34- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO Nº 1021338-77/2018 REQTE: ELDER CASSIMIRO DA SILVA CPF 

Nº 458.424.181-34 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 785 Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

CUMULADA COM PEDIDO DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA 

PROVISÓRIA ANTECIPADA, distribuída eletrônicamente via PJe em 

16/07/2018, inicialmente perante a Decima Vara Cível desta Comarca de 

Cuiabá, por ELDER CASSIMIRO DA SILVA – CPF Nº 458.424.181-34 em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, em que 

pretende concessão de tutela antecipada in limine litis inaudita altera pars 

para que seja determinando ao Município Requerido que proceda 

imediatamente à baixa da restrição em nome do Autor, sob pena de multa 

diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento. Ampara a sua pretensão à concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela à vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum 

in mora. No mérito, requereu que fosse julgada totalmente procedente a 

presente ação, para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança por 

parte do Município Requerido, o qual deverá ser apenada em indenizar o 

Autor em danos morais no importe de 26 (vinte e seis) salários mínimos 

vigentes à época em que a sentença de mérito for prolatada. 

Subsidiariamente, não sendo este o entendimento deste Juízo, seja 

condenado o Município Requerido ao pagamento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente, no montante de R$ 13.350,34 (treze mil trezentos 

e cinquenta reais e trinta e quatro centavos). Por fim, requereu a 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. À causa atribuiu o 

valor de R$ 38.154,34 (trinta e oito mil cento e cinquenta quatro reais e 

trinta e quatro centavos). – ID n.º 14191738. Junto à inicial trouxe os 
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documentos ID’s n.ºs 14191763, 14191789, 14191800, 14191828, 

14191842, 14191866. Em 16/07/2018 a MMª. Juíza de Direito Titular da 

Décima Vara Civel da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, 

verificando que o Autor direcionou a petição inicial para a Vara de 

Execução Fiscal desta Capital, determinou a redistribuição do processo à 

este Juízo, mediante as baixas e anotações necessárias - ID n.º 

14194602. Em 16/07/2018 os autos foram redistribuídos a este Juízo – 

Evento n.º 16519259, vindo à conclusão em 17/07/2018 - Evento n.º 

16521508. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Acerca do pedido 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, postulado pelo Autor 

quando da distribuição da presente Ação Ordinária, não há mais qualquer 

discussão quanto à possibilidade do seu deferimento, mormente quando 

tal direito está estabelecido expressamente no Art. 98 do CPC/2015, 

verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (negritei). Com efeito, quanto à PESSOA NATURAL, o Legislador 

estabeleceu que o seu estado de insuficiência é presumido, juris tantum, 

nos termos do § 3º do Art. 99 do CPC/2015, sendo que o ônus de provar a 

inexistência ou o desaparecimento da condição de pobreza é da parte 

adversa, ex vi. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. ... § 3o Presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. ... 

(negritei). Ademais, para a concessão do benefício da gratuidade, basta a 

simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, do 

estado de insuficiência de recursos pela parte, não dependendo a sua 

concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente. 

Nesse sentido, a jurisprudência dos nosso Tribunais é pacífica, ex vi: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA 

GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DO ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS PELA APELADA – PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E 

DA FAMÍLIA - ART. 5°, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO 

DESPROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que 

comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, 

sem prejuízo próprio e de sua família.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Ap 

83696/2016, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) 

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DE ACORDO COM O 

ART. 4°, § 1°, DA LEI N° 1.060/50, DEVE SER CONCEDIDA MEDIANTE 

SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE 

PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO E OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, 

SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA FAMÍLIA. MILITA EM FAVOR DO 

PETICIONÁRIO PRESUNÇÃO JURIS TANTUM, A QUAL, SOMENTE COM 

PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO, A CARGO DA OUTRA PARTE, PODE 

DESAPARECER. (...). NO CASO CONCRETO, A PARTE IMPUGNANTE NÃO 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE ERA SEU. BENEFÍCIO MANTIDO. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJRS, Décima Quinta 

Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Apelação Cível 

Nº 70068634898, Julgado em 08/06/2016). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. REQUISITO LEGAL PARA A CONCESSÃO À PESSOA FÍSICA. 

SIMPLES AFIRMAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 4º E 5º DA LEI Nº 

1.060/50. RECURSO PROVIDO. Para a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária basta a simples afirmação da parte de que não tem 

condições de arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.” (TJMT, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, AI 

152017/2013, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014). Por 

tais fundamentos, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos 

do Art. 98 do CPC/2015, para DETERMINAR ao Sr. Gestor Judiciário que 

promova às anotações de praxe na Distribuição e no Sistema PJe. A 

respeito do pedido de concessão de liminar da tutela provisória – antes da 

citação ou oitiva do réu – registra-se que só é possível quando de trata de 

tutela de urgência (Art. 300, § 2º, CPC/2015) ou de evidência (satisfativa), 

previstas nas hipóteses dos incisos II e III do Art. 311, conforme delimita 

Parágrafo único desse mesmo dispositivo, todos do mesmo Codex. 

Destaca o Professor Fredie Didier Jr. que[1]: “Decisão liminar deve ser 

entendida como aquela concedida in limine litis, isto é, no início do 

processo, sem que tenha havido ainda a citação ou a oitiva da parte 

contraria. Assim, tem-se por liminar apenas um conceito tipicamente 

CRONOLOGICO, caracterizado apenas por sua ocorrência em 

determinada fase do processo e continua “liminar não é substantivo. 

Liminar é a qualidade daquilo que foi feito no inicio (in limine). Adjetivo, 

pois.” E continua o festejado Doutrinador: “A tutela provisória de urgência 

poderá ser concedida liminarmente quando o perigo da demora estiver 

configurado antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja 

risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se 

concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para 

a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado” 

(pag. 593, sem destaque no original). Quanto ao pedido posto sub judice, 

não se pode esquecer que, para que tal ocorra, o Art. 300 do CPC/2015 

exige a presença de dois requisitos, quais sejam: probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A propósito, em se 

tratando de tutela de urgência, assevera o mesmo Doutrinador e Professor 

Fredie Didier Jr., ob cit., que: “a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”). Além 

disso, ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato 

administrativo está em consonância com a legislação pertinente, com a 

Constituição e os Princípios Gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo, segundo jurisprudência pacificada do E. Supremo 

Tribunal Federal, ex vi: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. (...) 

IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. .... 

RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO.” (STF, Primeira Turma, Relator: Min. LUIZ FUX, ARE 968607 

AgR, julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 

14-09-2016 PUBLIC 15-09-2016) No presente caso, o Autor fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada pretendendo o levantamento do 

protesto dos títulos executivos extrajudiciais CDA’s nºs 837932, 998101 e 

1121764 junto ao Quarto Serviço Notarial de Cuiabá, respectivamente, nos 

valores de R$ 2.4524,60-; R$ 2.424,95- e R$ 2.025,62-. Assevera o Autor 

que não obstante tenha efetuado o parcelamento em dezembro de 2016 

dos créditos tributários referentes a IPTU’s do imóvel Inscrição Municipal 

n.º 01.4.45.036.0392.001, relacionados aos anos de 2013, 2014 e 2015 e 

adimplir totalmente com o referido parcelamento no ano de 2017, até o 

presente momento seu nome está protestado e incluso no banco de dados 

de devedores do SERASA. Pois bem. Sem adentar no mérito da ação, no 

sentir deste Juízo o pedido de antecipação da tutela de urgência não 

merece ser acolhido, pois a documentação juntada aos autos não é capaz 

de demonstrar a boa aparência do direito do Requerente e a razoabilidade 

de sua pretensão a uma medida de urgência, por ser completamente 

desnecessária a intervenção do Poder Judiciário nas providencias 

reclamadas em sede de tutela de urgência nestes autos eletrônicos. Com 

efeito, ao confrontar a Certidão Positiva oriunda do Quarto Serviço Notarial 

de Cuiabá – ID n.º 14191828 com o Extrato do Contribuinte – ID n.º 

14191842, verifica-se que os protestos se deram em 19/10/2016, 

portanto, em data anterior ao parcelamento firmado com a Municipalidade, 

cujo vencimento da primeira parcela se deu em 14/12/2016, não havendo 

que se falar, portanto, em ilegalidade dos TRES protestos. De mais a mais, 

sabe-se que, após a notificação realizada pelo Cartório para quitação de 

dívida, o Devedor deve realizar o pagamento da dívida diretamente no 

próprio Cartório nos três dias úteis que se sigam à notificação. Tal 

exigência decorre da imposição do Art. 3º da Lei n. 9.492/1997 – Lei do 

Protesto, que estabelece ser exclusiva (privativa) a competência do 

Tabelião de Protesto de Títulos para receber pagamentos dos títulos 

protestados, quando devidos, verbis: “Art. 3º Compete privativamente ao 

Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e 

privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do 

aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de 

dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do 

credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar 

informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, na 

forma desta Lei.” (negritei). Por outro lado, nada impede que o Devedor 

procure pessoalmente a Municipalidade e efetue o pagamento, situação 

versada nos autos, e após a quitação do parcelamento cabendo-lhe se 
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dirigir ao Cartório do Quarto Serviço Notarial de Cuiabá para solicitar a 

baixa nos Protestos (CANCELAMENTO) para o próprio Tabelionato, 

mediante pagamento dos emolumentos devidos e demais despesas 

cartorárias que lhe competia pagar (Funajuris, Intimação e Edital). Nesse 

sentido, disciplina a Lei nº 9.492/1997, verbis: “Art. 26 O cancelamento do 

registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto 

de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do 

documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”. (negritei). Dessa 

forma, incumbe ao Interessado (no cancelamento) o pagamento de 

despesas decorrentes do protesto e do seu consequente cancelamento, 

sendo completamente desnecessária qualquer intervenção judicial para 

obtenção do cancelamento decorrente de simples pagamento, 

principalmente quando não há resistência ou negativa do Tabelião em 

fazê-lo após a comprovação do pagamento e recolhimento dos 

emolumentos devidos. É o que se depreende da leitura do § 3º do Art. 26 

da Lei nº. 9.492/1997[1], verbis: “§ 3º O cancelamento do registro do 

protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou 

documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os 

emolumentos devidos ao Tabelião.” (negritei). Além disso, o Art. 325 do 

CC/2002, aplicável ao caso presente por analogia, vez que os objetos 

desta ação são títulos extrajudiciais, estabelece a responsabilidade do 

Devedor pelo pagamento das despesas com o pagamento e a quitação da 

dívida, recaindo tal responsabilidade sobre o Credor somente quando 

gerou ‘fato’ que aumentou as despesas do pagamento e/ou quitação, o 

que não é o caso destes autos eletrônicos, verbis: “Art. 325 Presumem-se 

a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação; se 

ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida.” 

(negritei). Diante da determinação da Lei Federal nº 9.492/1997, que prevê 

o prévio pagamento dos emolumentos do Tabelionato para o cancelamento 

do protesto, combinado com o estabelecido no Art. 395 do Código Civil, 

que impõe ao interessado tal responsabilidade, conclui-se que incumbe 

somente ao Devedor, o maior interessado, as providências para o 

cancelamento do protesto perante o Tabelionato. Inclusive, tal questão já 

foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção 

do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.339.436/SP, 

Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 24/09/2014, quando restou definido 

que tal providência compete ao Devedor, verbis: “CANCELAMENTO DE 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO 

PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O 

ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO 

PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. 

ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO 

SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, 

legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, 

salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, 

após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” 2. 

Recurso especial não provido. (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, REsp 1339436/SP, julgado em 10/09/2014, DJe 

24/09/2014). Por tais fundamentos, não restando comprada a 

verossimilhança das alegações e por completa desnecessidade de 

intervenção judicial na providência de cancelamento de protesto de títulos 

pagos pelo Devedor, com fundamento no Art. 3º e Art. 26 § 3º da Lei nº 

9.492/1997 (Lei do Protesto) c/c Art. 325 do CC/2002, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência de natureza antecipatória postulado na petição 

inicial de ID n.º14191738. Expeçam-se imediatamente ofícios à Sra. Oficial 

de Protestos desta Comarca de Cuiabá (4º Tabelionato de Notas da 

Capital), via Malote Digital, para que mantenha os Protestos das CDA’s nºs 

837932, 998101 e 1121764; e ao SPC - Sistema de Proteção ao Crédito e 

SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos para que mantenham o 

nome Autor do cadastro de inadimplentes, até que sejam pagos os 

emolumentos devidos por seu Devedor, constando dos referidos ofícios 

cópia desta decisão. INTIME-SE o Advogado do Requerente desta decisão 

imediatamente (PJe e DJe). Após, CITE-SE por Mandado o Município de 

Cuiabá, através do Sr. Procurador Geral do Município de Cuiabá, Dr. Luiz 

Antônio Possas Carvalho, para apresentar contestação, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos Arts. 335 c/c 183, ambos do 

CPC/2015[2]. Havendo juntada de novos documentos com a contestação, 

dê-se vistas à Autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do Art. 350 do CPC/2015[3]. (Ato Ordinatório). Após, decorrido os 

prazos acima assinalados, com ou sem contestação da Fazenda Pública 

Municipal, ou, com ou sem a impugnação da Autora, certifique-se e voltem 

os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. In Curso de Direito 

Processual Civil, 11ª ed., 2016, Editora JusPoddivm, pag. 592.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001681-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO OAB - MT0004589A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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 

MUNCIIPAL DECISÃO Autuação 17/07/2018 Última distribuição 20/07/2018 

Valor da causa R$ 2.231,16- AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGENCIA Nº 1001681-75/2018 REQTE: 

NELSON GONÇALVES DA SILVA– CPF Nº 466.347.891-94 REQDA: 

MUNICIPIO DE CUIABA 785 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGENCIA, proposta 

eletronicamente via PJe em 17/07/2018, inicialmente perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, por NELSON GONÇALVES DA 

SILVA – CPF Nº 466.347.891-94, em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, 

qualificados na exordial, em que pretende a liminar de tutela antecipada de 

urgência, para que seja determinando ao Cartório do Quarto Serviço 

Notarial de Cuiabá que proceda ao imediato cancelamento do Protesto nº 

27681, levado a efeito em 15/05/2018, relativo à CDA nº 1475201, emitida 

pela Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT. Ampara a sua pretensão à 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela à vista dos requisitos do 

fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, requereu fosse julgada 

totalmente procedente a presente ação, confirmando-se a liminar 

eventualmente concedida, reconhecendo e declarando como indevido o 

crédito tributário lançado e inscrito em dívida ativa por parte do Município 

Requerido, determinando-se o seu cancelamento, bem como, da 

respectiva CDA nº 1475201, e ainda, seja condenado o Município 

Requerido na reparação de danos morais, mediante o pagamento de 

indenização em valor a ser arbitrado pelo Juízo. À causa foi atribuído o 

valor de R$ 2.231,16 (dois mil, duzentos e trinta e um reais e dezesseis 

centavos) – ID n.º 14209766. Junto à inicial trouxe os documentos ID’s 

n.ºs 14209796, 14209808, 14209837, 14209867, 14209892, 14209904, 

14209933, 14209954, 14209964, 14209980, 14210001, 14210018 e 

14210034. Em 17/07/2018 o Autor, por meio de seu Advogado, requereu a 

juntada dos seguintes documentos: a) Cópia do Contrato Social da 

empresa Neo Indústria e Comércio de Tintas e Revestimentos Eireli ME; b) 

Cópia do protocolo da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, referente ao 

Processo Administrativo nº 00.064.657/2018-I e c) Cópia do requerimento 

relativo ao protocolo mencionado na letra “b”. – ID 14225670. Em 

19/07/2018 a MMª. Juíza de Direito Titular do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Cuiabá, Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

proferiu decisão, declarando de ofício a incompetência absoluta do 

Juizado Especial para processar e jugar esta ação, declinando em favor 

desta Vara Especializada de Execuções Fiscais - ID n.º 14274990. Em 

20/07/2018 os autos foram redistribuídos a este Juízo – Evento n.º 

16572880. Na data de 23/07/2018 o Autor, por meio seu Advogado, 

requereu a juntada aos autos da guia e comprovante de recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária, no valor total de R$ 547,64 (quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). – ID’s n.º 14326757 

e 14326802. Em 30/07/2018 os autos vieram à conclusão - Evento n.º 

16662029. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A respeito do pedido de 

concessão de liminar da tutela provisória – antes da citação ou oitiva do 

réu – registra-se que só é possível quando de trata de tutela de urgência 

(Art. 300, § 2º, CPC/2015) ou de evidência (satisfativa), previstas nas 

hipóteses dos incisos II e III do Art. 311, conforme delimita Paragrafo único 

desse mesmo dispositivo, todos do mesmo Codex. A respeito do pedido de 

concessão de liminar da tutela provisória – antes da citação ou oitiva do 
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réu – registra-se que só é possível quando de trata de tutela de urgência 

(Art. 300, § 2º, CPC/2015) ou de evidência (satisfativa), previstas nas 

hipóteses dos incisos II e III do Art. 311, conforme delimita Parágrafo único 

desse mesmo dispositivo, todos do mesmo Codex. Destaca o Professor 

Fredie Didier Jr. que[1]: “Decisão liminar deve ser entendida como aquela 

concedida in limine litis, isto é, no início do processo, sem que tenha havido 

ainda a citação ou a oitiva da parte contraria. Assim, tem-se por liminar 

apenas um conceito tipicamente CRONOLOGICO, caracterizado apenas 

por sua ocorrência em determinada fase do processo e continua “liminar 

não é substantivo. Liminar é a qualidade daquilo que foi feito no inicio (in 

limine). Adjetivo, pois.” E continua o festejado Doutrinador: “A tutela 

provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo 

da demora estiver configurado antes ou durante o ajuizamento da 

demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do 

réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá 

justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por 

parte do demandado” (pag. 593, sem destaque no original). Além disso, ao 

Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está 

em consonância com a legislação pertinente, com a Constituição e os 

Princípios Gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade 

normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo, 

segundo jurisprudência pacificada do E. Supremo Tribunal Federal, ex vi: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ADMINISTRATIVO. (...) IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER 

JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. .... RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE 

DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA 

SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STF, Primeira Turma, 

Relator: Min. LUIZ FUX, ARE 968607 AgR, julgado em 26/08/2016, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 14-09-2016 PUBLIC 

15-09-2016) No presente caso, o Autor fez pedido de tutela de urgência 

de natureza antecipada, cancelamento do Protesto nº 27681, de 

15/05/2018, relativo à CDA nº 1475201, emitida pela Prefeitura Municipal 

de Cuiabá-MT, asseverando a nulidade do referido título executivo 

extrajudicial, em razão de o imóvel Lote nº 07, Quadra 01, localizado na 

Rua Hollywood nº 59, Jardim Califórnia, CEP 78070-345, em Cuiabá-MT, 

possuir duas inscrições imobiliárias junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá. 

Aduz o Autor que referido imóvel urbano inscrito na Matricula nº 33.244, 

do Quinto Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Capital, adquirido 

em 24/09/2008, além de estar inscrito no Cadastro Municipal sob nº 

01.3.41.049.0150.0001, encontra-se cadastrado, também, sob o nº 

01.3.41.049.0170.001. Assevera que pagou o IPTU lançado na inscrição 

nº 01.3.41.049.0150.0001, conforme parcelas constantes no 

demonstrativo do documento denominado “Extrato do Contribuinte”, onde 

se verifica na coluna “Situação” a informação “Recebido”, porém, que o 

débito fiscal também lançado na inscrição nº 01.3.41.049.0170.001, no 

valor original de R$ 1.408,40 (um mil, quatrocentos e oito reais e quarenta 

centavos), foi inscrito em Dívida Ativa pelo Município em 03/07/2017, 

gerando a CDA nº 1475201, portanto, em duplicidade. Pois bem. Os 

documentos anexados à exordial bem demonstram a boa aparência do 

direito do Requerente e a razoabilidade de sua pretensão à uma medida de 

urgência, senão vejamos: 1. Extrato do Contribuinte oriundo da Prefeitura 

Municipal de Cuiabá, segundo qual o IPTU referente ao ano de 2016, 

relacionado ao imóvel INSCRIÇÃO MUNICIPAL n. 01.3.41.049.0150.001 fora 

devidamente recolhido aos cofres públicos municipais – ID 14209954; 2. 

Extrato do Contribuinte oriundo da Prefeitura Municipal de Cuiabá, segundo 

qual o IPTU referente ao ano de 2016, relacionado ao imóvel INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL n. 01.3.41.049.0170.001, encontra-se em aberto/protestado – 

ID 14209964; 3. CDA n.º 1475201, vencida em 11/04/2016 e inscrita em 

03/07/2017. - ID 14209837. 4. Certidão expedida pelo Quinto Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá do imóvel situado à Rua Hollyood, Lote 07, QD. 01 do 

Jd. Califórnia, nesta cidade- ID n.º 14209892. 5. Carnês de IPTU’s 

referentes aos anos de 2017 e 2018 que incidiram sobre o imóvel situado 

à Rua Hollyood, Lote 07, QD 01 do Jd. Califórnia, nesta cidade, cujas 

inscrições Munic ipais são 01.3.41.049.0170.001 (2018) e 

01.3.41.049.0150.001 (2017) – ID n. 14209904. Em sede de análise de 

cognição sumária da vasta documentação juntada aos autos, constata-se 

a ILEGALIDADE que “salta aos olhos” na cobrança do IPTU do ano de 

2016, referente ao imóvel situado à Rua Hollyood, Lote 07, QD. 01, do Jd. 

Califórnia, nesta cidade, cujo débito foi inscrito indevidamente em Dívida 

Ativa do Município de Cuiabá – CDA n.º 1475201, que foi levada a protesto 

em 15/05/2018, posto a existência de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. Na 

espécie, constata-se haver discrepância junto ao Cadastro Imobiliário do 

Município Requerido em relação ao imóvel situado à Rua Hollyood, Lote 07, 

QD 01, do Jd. Califórnia, haja vista que, ao que consta da documentação 

juntada aos autos, o referido imóvel possui duas inscrições municipais 

junto ao Cadastro Imobiliário do Município Requerido, sendo elas: 

01.3.41.049.0150.001 e 01.3.41.049.0170.001 (respectivamente ID’s 

14209954 e 14209964). Dessa forma, a prima facie, evidencia-se a 

existência de ERRO GROSSEIRO em que laborou a Fazenda Pública 

Municipal ao efetuar o LANÇAMENTO DO IPTU referente ao ano de 2016 

do imóvel situado à Rua Hollyood, lote 07, qd. 01 Jd. Califórnia, nesta 

cidade, sobre a inscrição 01.3.41.049.0170.001, gerando duplicidade na 

cobrança dos tributos (vide CARNÊS do ID 14209904), situação esta 

decorrente da NEGLIGÊNCIA do Município Requerido em proceder a sua 

inclusão na listagem de devedores sem a necessária cautela e/ou com o 

mínimo de segurança jurídica. E mais, tem-se dos autos segundo Extrato 

do Contribuinte (ID n.º 14209954) o IPTU referente ao imóvel inscrição 

imobiliária n. 01.3.41.049.0150.001 fora devidamente recolhido aos cofres 

públicos municipais em 2016. Portanto, a cobrança relativa ao IPTU do 

mesmo imóvel, situado à Rua Hollyood, Lote 07, QD. 01 do Jd. Califórnia, 

Cadastro Imobiliário do Município Requerido de nº. 01.3.41.049.0170.001, 

se afigura de toda ilegal e ilícita. Com efeito, está demonstrado não apenas 

a plausibilidade do direito invocado, consubstanciada no ERRO CRASSO 

em que incorreu a Municipalidade, mas também o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, traduzido no fato de a inscrição em Dívida 

Ativa do Município acarretar Protesto em nome do Autor e sua inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito, que têm o condão de privá-lo do direito 

à obtenção de certidão negativa ou positiva de débitos fiscais com efeitos 

negativos, circunstancias estas que obstaculizam suas transações 

financeiras e outras, consequentemente, atrapalhando suas relações 

comerciais, bem como haver risco iminente de propositura de execução 

fiscal para a cobrança do suposto crédito fiscal já quitado. Quanto ao fato 

do Autor não ter efetuado previamente o depósito em Juízo, conforme 

disposição contida no Art. 151, inc. II do Código Tributário Nacional [2], 

ressalta-se que a concessão da tutela antecipada no âmbito das ações 

anulatórias/declaratórias não pressupõe, necessariamente, o depósito 

prévio do crédito objeto da demanda. Isso porque a presença dos 

pressupostos delineados na lei para o deferimento da medida podem se 

revelar presentes independentemente da prestação de caução ao Juízo, 

conforme tem concluído E. Tribunal de Justiça deste Estado, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

TRIBUTÁRIO – (...) 1 – (...). 3 – Presentes os requisitos que autorizam a 

medida de urgência, torna-se impositivo o seu deferimento. Em se tratando 

de suspensão de exigibilidade de créditos tributários, a medida está 

autorizada pelo art. 151, V, do CTN, que pode ser deferida 

independentemente de depósito em dinheiro dos créditos perquiridos pelo 

Fisco. 4 – (...)” (TJMT – RAC 1022393/2013). (TJMT - TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Apelação / Remessa 

Necessária 80193/2015, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

14/11/2016). (negritei) Ante o exposto, ausente o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos desta decisão, com fundamento no Art. 300, § 

2º do CPC/2015 c/c 151, inc. V do CTN, CONCEDO inaudita altera pars A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATORIA, 

para determinar o imediato CANCELAMENTO do Protesto N.º 27681, 

efetivado pelo Quarto Serviço Notarial de Cuiabá, referente à CDA n.º 

1475201, cujo Devedor Contribuinte é NELSON GONÇALVES DA SILVA – 

CPF Nº 466.347.891-94, até decisão judicial ulterior. EXPEÇA-SE 

imediatamente ofício à Oficial de Protestos desta Comarca de Cuiabá 

(Quarto Tabelionato) requisitando o imediato cumprimento da antecipação 

da tutela de urgência acima (cancelamento dos efeitos do protesto), sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 CPC/2015), 

constando do referido ofício cópia desta decisão. INTIME-SE o Advogado 

do Requerente desta decisão imediatamente (PJe e DJe). Após, CITE-SE 

por Mandado o Município de Cuiabá, através do Sr. Procurador Geral do 

Município de Cuiabá, Dr. Luiz Antônio Possas Carvalho, para apresentar 

contestação, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos Arts. 

335 c/c 183, ambos do CPC/2015[1]. Havendo juntada de novos 

documentos com a contestação, DÊ-SE VISTAS à Parte Autora para 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

350 do CPC/2015[2]. (Ato Ordinatório). Após, decorrido os prazos acima 

assinalados, com ou sem contestação da Fazenda Pública Municipal, ou, 
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com ou sem a impugnação da Autora, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão. 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 15 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn [1]. In Curso de Direito Processual Civil, 11ª ed., 2016, Editora 

JusPoddivm, pag. 592. [2]. Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; (...)

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37121 Nr: 3365-37.2017.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaura Sanches de Almeida, MADEIREIRA A. R. 

LTDA, Gilberto Sales 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): ISAURA SANCHES DE ALMEIDA, Cpf: 

94508259120, Rg: 55320, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local 

incerto e não sabido MADEIREIRA A. R. LTDA, CNPJ: 06108370000123 e 

atualmente em local incerto e não sabido GILBERTO SALES DE ALMEIDA, 

Cpf: 04208097167, Rg: 20485590, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Delito descrito no art. 46, paragrafo único, da Lei nº. 

9605/98.

Despacho: Vistos. 1. Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ISAURA SANCHES DE 

ALMEIDA, MADEIREIRA A. R. LTDA e GILBERTO SALES DE ALMEIDA, 

qualificados nos autos, em razão de ter transportado madeira com guia 

florestal inválida em 24 de agosto de 2017, imputando-lhes a prática do 

delito descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Alega que a 

carga transportada não coincidia com a autorização emitida pelo órgão 

ambiental.2. Presentes os requisitos de admissibilidade da ação penal – 

indícios de autoria (fls. 26/29 e 42/48) e prova da materialidade (fls. 12/17, 

57 e 74) – e não sendo verificada nenhuma das hipóteses previstas no 

artigo 395, do CPP, recebo a denúncia oferecida contra o(s) acusado(s), 

dando-o(s) como incurso(s) nas penas do(s) artigo(s) nela mencionado.3. 

Cite-se o(s) réu(s), por edital, para que apresente(m) resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez). 4. O edital, com prazo de dilação de 15 

dias, deverá ser publicado em jornal de grande circulação, no diário oficial 

e afixado no átrio deste juízo. 5. Faça consignar no ato de citação as 

regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 11.719/2008, 

quais sejam: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. §1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código. §2.º Não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 

10 (dez) dias".6. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado, citado, não constituir defensor, dê-se vista ao Ministério 

Público para que requeira o que entender necessário.7. 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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018

Eliana Montilha dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39730 Nr: 1331-55.2018.811.0082

 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: COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO 

OESTE DE MATO GROSSO - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo a parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, para tomar ciência da decisão em que foi Indeferida 

liminar. Resumo...Pelo exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Cite-se o 

ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, 

no prazo legal, em conformidade com os artigos 183, 238 e 335, todos do 

Código de Processo Civil. Deixo de designar audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, eis que, a causa versa sobre direitos indisponíveis, 

que não admitem autocomposição (art. 334, §4º, II, CPC/2015).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41210 Nr: 2227-98.2018.811.0082

 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: ADEVAGNER ROMERO VERA (MAIS AUTORES), 

ANGELA MARIA FERREIRA (MAIS AUTORES)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (MAIS RÉUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:277.652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAUJO - 

OAB:16803/B

 Pelo exposto, DECLINO de minha competência jurisdicional para processar 

e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Juína (MT). Promova-se a remessa dos presentes autos, fazendo 

constar nossas homenagens.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40445 Nr: 1781-95.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA SENEDESE DE PAULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB/MT 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.R.I.C.Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40230 Nr: 1646-83.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GR TRANSPORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado do Meio Ambiente - 

SEMA/MT - Superintência de G. Florestal, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

por carência de ação, com fundamento no artigo 485, inciso VI, c/c artigo 

493, do CPC, ambos do CPC/2015.Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10632 Nr: 465-28.2010.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clair Antônio Sguarezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Alvaro Da Cunha Neto - OAB:12069/MT, Maria Cecília Prandine 

Moleiro - OAB:16.711, Priscila Carvalho da Cunha - OAB:15.893/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALVARO DA 

CUNHA NETO, para devolução dos autos nº 465-28.2010.811.0082, 

Protocolo 10632, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38905 Nr: 767-76.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MARTINS, MARIA JOSE FERREIRA 

BARBOSA, MARYANA MARTINEZ PAIXÃO SANDUBETE, LUIZ HENRIQUE 

FACCIN VILELA, VIVIANE DE NASCIMENTO LIMA, DELFINA MARIA LEAL, 

LEZE ZANATTA, VICTOR HUGO STUDART, MARIA SOCORRO DE 

ARAUJO, CLEONISE, CAROLINA BATCHER ZAMPIRI, ADELSON MAGNO 

ROCHA DE OLIVEIRA, HENRIQUE BRUNO MORCE, MARIA JOSEPA 

CARPALLO DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA SATO, THAIS GUIMARAES 

GODINHO DE MORAES, LUCIANO VERAS OTACIO, ADRIANA SUZUKI 

OTACIO, EURIPEDES JOSE DE SANTANA, ODILA MARIA ROSSETO 

DURANTE, ANA ISABEL WOHLFAHRT, CARLOS EDUARDO SANTOS 

MONTEIRO, MARIO KUNIOCHE, JOSE NELVIO RIBEIRO CORREA, MARIA 

LUCIA SABINO MANSO, WILSON ROMÃO DA SILVA, ADRIANA 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTRO DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monique Faccin Vilela - 

OAB:17.724, Thiago Oliveira Amado - OAB:11506

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes requeridas, por intermédio de 

seus advogados, Dra. Monique Faccin Vilela - OAB/MT 17724/O e Dr. 

Thiago Oliveira Amado - OAB/MT 11506, que a audiência de conciliação 

agendada para o dia 05/03/2019, foi redesignada para o dia 12/03/2019, 

às 09:00h, a ser realizada pelo CEJUSC-AMBIENTAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38953 Nr: 804-06.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOLOS LTDA - EPP, ELIDIA LIZOTTI RICCI 

- GUINCHO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTRO DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA RAMOS KALIL - 

OAB:OAB/MT 19.836, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 17.401, GUSTAVO CRESTANI FAVA - OAB:OAB/ 13.038

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. Gustavo Crestani Fava, OAB/MT 13038, para que devolva os autos 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 16182-64.2014.811.0042

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): FELICIANO DO BOM DESPACHO ILDEFONSO

INTIMANDO: Réu(s): Feliciano do Bom Despacho Ildefonso, Rg: 1521099-5 

SSP MT Filiação: Benedito Libanio Ildefonso e Galdina Josefa Bom 

Despacho, data de nascimento: 29/10/1956, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, picolezeiro e vigia, Endereço: Rua 11, Casa 08, 

Qd. 47, Bairro: Altos da Glória, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, FELICIANO DO BOM DESPACHO 

ILDEFONSO, para comparecer a sessão de julgamento, que será realizada 

no dia 17/10/2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no 

Fórum da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Ante os termos do Ofício Circular nº 

228/2018, referente à 11ª Semana Justiça pela Paz em Casa, designo o 

dia 17 de outubro de 2018, às 13h30min, para o julgamento do acusado. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 389954 Nr: 18724-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LOPES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Leandro de Campos 

- OAB:6950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:43.988/OAB-DF, juliana vettori santamaria stabile - 

OAB:14877

 Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena em face do recuperando LUCIANO LOPES 

DE CAMPOS, em que unificadas as penas totalizam 23 anos, 08 meses e 

10 dias, conforme demonstrado no cálculo penal de fl. 561.

Às fls. 618/628 a defesa requereu a realização de novo cálculo de pena 

com base no acórdão de fls. 630/647 que redimensionou a pena de 12 

anos, 06 meses e 10 dias de reclusão para 07 anos e 10 meses de 

reclusão, em regime fechado, bem como requereu a comutação da pena, 

com a consequente progressão para o regime semiaberto.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela realização de 

novo cálculo de pena, ante a alteração da pena pelo acórdão de fls. 

630/647, bem como a juntada da guia de execução penal definitiva 

referente à ação penal nº 0001385-36.2014.4.05.8400. Por fim, requereu 
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nova vista dos autos para se manifestar sobre o pedido de comutação de 

pena (fls. 653/654).

É o breve relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que o acórdão de fls. 630/647 

redimensionou a pena contida na guia provisória de fl. 114, de 12 anos, 06 

meses e 10 dias de reclusão para 07 anos e 10 meses de reclusão, em 

regime inicial fechado.

Diante disso, determino a elaboração de novo cálculo de pena, fazendo 

constar a alteração contida no acórdão de fls. 630/647.

Junte aos autos a guia de execução definitiva de pena referente à ação 

penal nº 0001385-36.2014.4.05.8400.

Após, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público para o fim 

requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 133310 Nr: 18902-14.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:10456/MT, LENILDO MÁRCIO DA SILVA - OAB:5340/MT

 Vistos, etc.1.Trata-se de pedido de progressão de regime formulado em 

favor do recuperando LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, o qual cumpre uma 

pena unificada de 27 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, sendo que, 

uma das guias de execução penal é referente a prática do crime de 

homicídio qualificado.2.Conforme consta do cálculo de fl. 649, o requisito 

objetivo para a progressão ao regime semiaberto será alcançado em 

18.10.2018.3.O laudo psicossocial e o atestado de comportamento 

carcerário estão juntados às fls. 707/709 e 713, respectivamente.4.Ao do 

art. 156, § 5º, do CPC. Verbis:“Na localidade onde não houver inscrito no 

cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre 

escolha da perícia.”13.À vista de tais fundamentos, para dar cumprimento 

à presente determinação, nomeio a Dra. Luiza Forte Stuchi, médica 

psiquiara que se colocou à disposição deste juízo para atender as 

demandas existentes no Núcleo de Execução Penal de Cuiabá e Várzea 

Grande na elaboração dos necessários exames criminológicos.14.Para o 

desenvolvimento dos trabalhos, fixo os honorários periciais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso.15.Nos casos de escusa legitima, nos termos do §1ª do art. 157 

do Código de Processo Civil e art. 279 do Código de Processo Penal, a 

profissional, querendo, deverá apresentar impugnação, nos 15 -se o 

Estado de Mato Grosso para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

depositar em juízo o valor correspondente ao contas para satisfazer 

máximo de 20 dias, elaborar o laudo em questão.19.Aportando aos autos o 

referido laudo, dê-se vista à partes, com posterior conclusão.20.Além 

disso, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público às fls. 714/715, 

para declarar remidos 63 dias em seu favor, nos termos do artigo 126, 

§1º, incisos I e II, da LEP tendo em vista que o mesmo trabalhou 191 dias 

inéditos.21.Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os 

aludidos dias remidos.22.Após, dê-se vista dos autos às partes para 

manifestarem, com posterior conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 165084 Nr: 12397-36.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente, consigno que à fl. 421 foi juntado aos autos o atestado de 

conduta carcerária do recuperando.

No mais, defiro conforme requerido em cota ministerial de fls. 416/417 

para:

1- Retificar o cálculo de pena de fl. 411, uma vez que foi abatido 15 dias 

de remição em duplicidade, visto que tais dias já foram contabilizados para 

a concessão da benesse em momento anterior, conforme consta às fl. 

106 e fls. 118/120.

2- Expedir ofício à direção do CRC, para que o recuperando seja 

submetido a uma avaliação médica, com posterior remessa do relatório 

médico detalhado.

3- Expedir ofício à direção do CRC, para que informe se há tratamento 

médico ao recuperando no interior da unidade prisional.

4- Determinar que o recuperando seja submetido a realização do exame 

criminológico.

Além disso, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste quanto a petição formulada pela defesa às fls. 418/420.

Após o cumprimento das determinações supra e juntada da cota 

ministerial, venham-me os autos conclusos para ulteriores deliberações

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 412309 Nr: 17143-68.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNAN TOLEDO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:OABA/MT-17513

 “Vistos, etc.

Nos moldes do art. 13, da Resolução 213, do CNJ, o(a) recuperando foi 

apresentado a este Juízo para ciência da motivação de sua prisão, bem 

como nos termos do Provimento n° 01-2017, do Presidente do Conselho da 

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o(a) preso(a) foi 

entrevistado(a), advindo às manifestações do Ministério Público e da 

Defensoria Pública.

 Trata-se de comunicação de cumprimento do Mandado de Prisão, 

expedido no presente executivo de pena em desfavor do(a) 

recuperando(a) Ronnan Roledo Clemente.

Vista dos autos à Defesa, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos para decisão a respeito do pedido das partes.

Recomendo a permanência do recuperando no CRC.

Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 402517 Nr: 6860-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA COSTA RIBEIRO 

- OAB:15.386

 Vistos, etc.

Em cumprimento a solicitação determinada às fls. 147/148, a Unidade 

Penitenciária enviou a este Juízo o ofício nº 163, o qual evidencia que o 

recuperando Edelmo Pereira de Souza possui histórico de câncer de pele, 

no idos anos de 2016, atualmente aguarda atendimento médico 

dermatológico junto à rede pública de saúde (SISREG 236578140), 

contudo, não necessitando de alimentação especial, tendo em vista que 

não possui doença relacionada ao sistema gastrointestinal e, ainda, 

aduzindo que a necessidade, ou não, de atendimento médico intra e/ou 

extramuros será constatada após consulta com especialista.

Assim, intime-se a Defesa para que, querendo, manifeste acerca das 

informações carreadas aos autos.

 Após, voltem-me conclusos.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 508235 Nr: 1036-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SIGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 Vistos, etc.

Ante o deferimento da inclusão definitiva de RENATO SIGARINI na 

Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, por 360 (trezentos e sessenta) 

dias, contados de 07/02/2018, dê ciência às partes e à SEJUDH.

Após, em nada sendo requerido, aguarde-se o prazo mencionado.

Às providências.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 517489 Nr: 9750-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS AMERICO NUNES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

Revelam os autos que foi designada audiência admonitória para a 

presente data, contudo, o(a) recuperando(a) Douglas Americo Nunes da 

Costa não fora intimado(a), conforme certidão de fls. 46.

Assim sendo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Às providências.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 416572 Nr: 21724-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCINO FRANCISCO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Vistos.

Em consonância com o parecer ministerial de fls. 124/125 (não 

numeradas) DECLARO remidos 43 (quarenta e três) dias da pena imposta 

ao recuperando.

ELABORE-SE novo cálculo de pena, considerando, também, as 

deliberações do primeiro parágrafo da decisão de fls. 119. Após, vista às 

partes para manifestação.

Sem prejuízo, reitere-se o ofício de fl. 120, consignando prazo de 05 

(cinco) dias para resposta.

Por derradeiro, certifique-se conforme requerido pelo Parquet à fl. 125 

(não numerada).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 403329 Nr: 7667-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER ALEXANDRE DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12.818

 Vistos, etc.

Declaro remidos 46 (quarenta e seis) dias da pena do recuperando 

WENDER ALEXANDRE DAS NEVES em face dos 139 (cento e trinta e 

nove) dias laborados, no período de 18/09/2017 a 24/03/2018, conforme 

atestado de trabalho em artesanato, constante às fls. 278.

Elabore-se cálculo de pena.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 337544 Nr: 18673-15.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR KONRATH SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896/MS

 Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena do Nestor Konrath Silva.

A fls. 600/601, aportou aos autos o cálculo de liquidação de pena, dando 

conta de que o apenado atingiu o requisito objetivo para o livramento 

condicional em 15/04/2014.

A fls. 707, em face da transferência do executivo de pena para esta 

Comarca, designou-se audiência admonitória, para fixar as condições do 

cumprimento da pena no regime semiaberto.

Às fls. 709/711, a Defesa requereu a retificação do cálculo de pena para 

constar a comutação concedida a fls. 551, bem como, a concessão do 

benefício do livramento condicional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela concessão do 

benefício do livramento condicional, desde que na audiência designada 

para o dia 07/03/2018 o penitente apresente comprovante de residência e 

de exercício de atividade lícita, atualizados.

Por fim, o membro do parquet pugnou pela retificação do cálculo a fim de 

constar a comutação deferida a fls. 551.

 É o breve relatório. DECIDO.

1. Diante do relatado acima, conforme demonstra o cálculo de liquidação 

de pena o lapso temporal necessário para o benefício do livramento 

condicional já se encontra satisfeito, fazendo jus o apenado ao benefício 

do livramento condicional, nos termos do inciso I, art. 83, do Código Penal.

Neste sentido, o art. 83, do Código Penal, aduz que o juiz poderá conceder 

livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou 

superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente 

em crime doloso e tiver bons antecedentes;

 II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime 

doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, 

bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à 

própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano 

causado pela infração;

V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por 

crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 

afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes 

dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará 

também subordinada à constatação de condições pessoais que façam 

presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Portanto, da análise dos autos, observa-se que o requisito objetivo, 

necessário à concessão do livramento condicional, foi devidamente 

adimplido, visto que o apenado cumpriu mais de 1/2 da pena.

Nesse passo, cumpre consignar que o apenado vem cumprindo as 

condições impostas no regime semiaberto com regularidade, 

demonstrando autodisciplina e senso de responsabilidade, bem como, não 

se envolveu em outro fato delituoso, já que, em consulta ao sitio do TJMT, 

nada de novo foi encontrado em seu desfavor.

 Portanto, com fundamento no art. 83 do Código Penal, combinados com os 

artigos. 131 e ss. da Lei de Execução Penal, CONCEDO ao reeducando o 

benefício do LIVRAMENTO CONDICIONAL, estabelecendo que o período de 

prova se estenderá até a data do término do cumprimento da pena, que 

possivelmente será no dia 05/11/2020.

2. Para fixar as condições do livramento condicional, mantenho a 

audiência designada para o dia 07/03/2018, às 14h.

3. Em sintonia com o parecer ministerial, retifique-se o cálculo de 

liquidação de pena para constar a comutação concedida a fls. 551.

Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 430325 Nr: 5950-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR ARAUJO 

AMORIM - OAB:19.600

 Certifico, nesta data, que, em observação e atendendo à determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça no Termo de Correição Nº 265/2016, na 

forma que preconiza artigo 431 da CNGC: "O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 03 dias, sob pena de perder o direito à vista fora de Cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa" intimo o advogado PAULO VICTOR ARAUJO AMORIM, 

OAB N. 19.600/MT, para devolução, no prazo de 03 dias, dos autos acima 
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descritos, com carga desde a data de 08/06/2018, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 509936 Nr: 2664-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA 

COMARCA DE SÃO LUIZ-MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22.352/0

 Vistos, etc.

1. Trata-se de incidente registrado ante a comunicação da prisão de 

Wanderson Costa Silva, o qual foi apresentado a audiência de custódia no 

dia 25.01.2018.

2. Ainda não há notícia da carta precatória remetida para regularização da 

prisão do requerido, motivo pelo qual determino seja oficiado ao Juízo da 

5ª vara criminal da comarca de São Luís-MA para que, no prazo de 05 

dias, remeta a competente precatória para regularizar a prisão de 

Wanderson Costa.

3. Quanto ao pleito defensivo para permanência na presente urbe, para 

que aqui seja cumprida a reprimenda, observo que não restou 

comprovado vínculo familiar na comarca.

 4. Outrossim, conforme se observa da certidão do oficial de justiça 

constante dos autos de cód. 518463 (em anexo), o próprio requerido 

informou não possuir vínculos na presente urbe.

5. De igual modo, também não há efetiva comprovação do suposto risco 

de vida no seu retorno ao estado do Maranhão.

6. Aliás, o preso não possui executivo de pena na presente comarca e as 

unidades prisionais locais em muito já superam sua lotação máxima, de 

maneira que inviável sua permanência nesta urbe.

7. Pelo exposto, em consonância ao parecer ministerial, indefiro o pedido 

de anuência e determino seja oficiado ao Juízo da 5ª vara criminal da 

comarca de São Luís-MA para que proceda a imediata remoção do preso, 

visto que em muito superado o prazo legal previsto no art. 289, § 3° do 

CPP, uma vez que tal providência encontra-se pendente desde janeiro de 

2018.

8. Após o recambiamento do preso, arquive-se o presente as baixas de 

estilo.

9. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 507237 Nr: 46412-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX GABRIEL SOUZA SILVA, VICTOR HUGO 

BATISTA RIBEIRO, JEREMIAS BEZERRA DA SILVA, SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA GABRIELA LIMA 

PEREIRA - OAB:24423-0, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

Rubia ferretti - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA OAB/MT 24423

DRA. RUBIA FERRETTI OAB/MT 9994/B

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

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 mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 506733 Nr: 45739-91.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACYR JUNIOR DE SOUZA TAQUES, IKARO 

VINICIUS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. PRISCILA FERREIRA GALENO OAB/MT 13.936

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 12/08/08, às fls. 

254/277, nos autos acima mencionados, na qual o réu ____________, foi 

condenado nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do CP, à 

pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 

pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, regime fechado, nos termos do 

art. 33, parágrafo 2º, "b" e parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 529064 Nr: 20836-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO CEZAR SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. MARCIO SOUZA SANTANA OAB/MT 23.776/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 535296 Nr: 26986-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO WILL MARQUES DE OLIVEIRA, 

WIRLEM DOS SANTOS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA - OAB:5.301

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. FRANCISCO PAULO DE SOUZA OAB/MT 5.301

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte
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Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 147914 Nr: 15916-53.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS DARCI RORIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESIEL DE OLIVEIRA - 

OAB:21.898/O - MT, ORLANDO DOS SANTOS - OAB:2.417/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. ORLANDO DOS SANTOS OAB/MT 2417

DR. JESIEL DE OLIVEIRA OAB/MT 21898

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 01/08/2018, às fls. 201/202, nos 

autos acima mencionados, na qual o réu Luis Darci Rorig foi absolvido, 

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 84093 Nr: 4903-62.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:13.940

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB/MT 13.940

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

10/10/2018, ÀS 14:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 362954 Nr: 2228-48.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE JESUS VERISSIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. LAURO GONÇALO DA COSTA OAB/MT 15304

DRA. FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS OAB/RO 4266

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

10/10/2018, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 358158 Nr: 20394-65.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DE OLIVEIRA ROSA - 

OAB:3236-A

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. WILSON DE OLIVEIRA ROSA OAB/MT 3.236/A

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372701 Nr: 13646-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DUARTE LEITE, LEONARDO CESAR DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10.426, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL DUARTE LEITE, Rg: 10908017, 

Filiação: Solange Maria de Deus Duarte e Jair Leite, data de nascimento: 

12/06/1979, brasileiro(a), natural de Uberlandia-MG, casado(a), 

comerciante, Telefone 9641-9579 e atualmente em local incerto e não 

sabido LEONARDO CESAR DA SILVA SANTOS, Cpf: 03901194665, Rg: 

11163889, Filiação: Floredy da Silva e Melvin Jose Silva Santos, data de 

nascimento: 05/11/1978, brasileiro(a), natural de Ribeirão Preto-SP, 

solteiro(a), motorista, Telefone 34-3234-9473. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Intimar os réus acima qualificados para que, no prazo de 10 

(dias) compareçam em Juízo a fim de restituir os valores apreendidos nos 

autos, sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 13646-80.2014.811.0042 

(CÓDIGO: 372701) AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICORÉUS:DANIEL DUARTE 

LEITELEONARDO CESAR DA SILVA SANTOSVistos etc.Tendo em vista as 

justificativas apresentadas à fl. 407, as quais demonstraram com clareza 

a inocorrência de desídia por parte do advogado dos acusados, REVOGO 

parcialmente a decisão de fl. 406 apenas no que pertine à aplicação da 

multa.Tendo em vista que as partes nada requereram na fase do art. 402, 

do Código de Processo Penal, encaminhem-se os autos para 

apresentação de memoriais no prazo legal com a prioridade que o caso 

requer, haja vista que os mesmos pertencem à Meta 2 do 

CNJ.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 8 de junho de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 532536 Nr: 24277-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 24277-44.2018.811.0042 (CÓDIGO: 532536)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): VINICIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS

 Vistos etc.

Os autos vieram me conclusos após declínio de competência do Juizado 

Especial Criminal Unificado.

Remetam-se os autos ao Parquet, para que se manifeste quanto ao 

declínio dos autos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 532536 Nr: 24277-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VINICIUS TIAGO 

PAIS SIMÃO DO SANTOS, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV, art. 109, 

inciso IV, ambos do Código Penal, bem como no artigo 61 do Código de 

Processo Penal.3. Deliberações.Com relação a eventuais objetos 

aprendidos e encaminhados a este Juízo determino o que segue, tudo nos 

termos da CNGC:Armas e Munições: Deverão ser restituídas ao 

proprietário devidamente identificado e possuidor dos registros 

necessários. Caso não identificado, oficie-se a Polícia Federal como de 

praxe e, com a identificação, intime-se para restituição. Automóveis e 

motocicletas: Deverão ser restituídas ao proprietário mediante intimação 

pessoal para este fim. Não havendo informação do endereço, a intimação 

deverá ser feita por edital. Fiança ou valores: Determino a restituição ao 

proprietário identificado nos autos. Objetos sem valor econômico e 

documentos pessoais: Deverão ser restituídos ou encaminhados para 

destruição, caso o proprietário ou sucessores não compareçam para 

proceder à retirada. Em todas as hipóteses, decorridos 15 (quinze) dias 

da intimação sem que o proprietário se manifeste ou compareça a este 

Juízo para proceder à retirada do bem, DECLARO DESDE JÁ O 

PERDIMENTO e defiro o leilão.P. R. I.Transitada em julgado, arquivem-se os 

a u t o s ,  p r o c e d e n d o - s e  à s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 07 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.: 532536 Nr: 24277-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Em cumprimento a sentença proferida nestes autos, impulsiono os autos 

para INTIMAR a defesa do acusado Vinicius para manifestar, no prazo de 

15 (quinze)dias, quanto a restituição dos bens apreendidos nos autos 

Código 387017, em apenso, sob de pena de perdimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319696 Nr: 19368-03.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARAIVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 19368-03.2011.811.0042 (CÓDIGO: 319696) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: ADILSON SARAIVA DE LIMA 

SENTENÇA 3. Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para CONDENAR o acusado ADILSON SARAIVA DE LIMA, pela prática do 

crime descrito no art. 157, §2º, I e II, c.c. 70 (04 vítimas), todos do Código 

Penal. 5. Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu ADILSON 

SARAIVA DE LIMA, já qualificado nos autos, em 06 (seis) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 

1/30 do salário mínimo vigente. 6. 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. 7. Substituição da Pena: Descabe 

qualquer substituição em razão do crime ter sido cometido com grave 

ameaça (art. 44, I, do Código Penal). 8. Objetos apreendidos: Não há 

objetos apreendidos nestes autos. 9. Deliberações finais: a) Isento o 

acusado do pagamento das custas e despesas processuais. b) 

Intimem-se as vítimas, conforme determinação constante no artigo 201, § 

2º do CPP. c) Eventual detração será realizada pelo juízo da execução. d) 

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino: - 

comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, via sistema 

INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ; - comuniquem-se os 

institutos de identificação estadual e federal; - expeça-se guia de 

execução penal, nos termos do CNGC; - arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 16 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.: 373725 Nr: 14856-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN EDDER VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria da Gloria Carmo 

Carvalho - OAB:13.722

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14856-69.2014.811.0042 (CÓDIGO: 373725) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: JHONATAN EDDER VENANCIO Vistos. 

Em análise à resposta à acusação apresentada em favor do acusado às 

fls. 132/166, constato que os elementos apresentados não são suficientes 

para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na denúncia. 

Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal. Outrossim, a exordial descreve, 

satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza crime tipificado na lei 

penal, e está lastreada em documentos e outros elementos de convicção 

encartados nos autos do inquérito policial, demonstrada a materialidade e 

indícios suficientes da autoria. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já 

firmou posicionamento no sentido de que a manifestação judicial acerca da 

resposta à acusação deve ser sucinta e prescinde de análise exaustiva, 

sob pena de haver julgamento antecipado do mérito da ação antes mesmo 

da realização da instrução, de modo que a motivação referente às teses 

trazidas pela defesa deve limitar-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo Ministério Público, evitando-se o prejulgamento da lide. 

Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento da 

denúncia e DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23.01.2019 às 15h00min. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, residentes nesta Comarca, para 

comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória 

para inquirição das testemunhas eventualmente residentes fora da 

Comarca. Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existente 

no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se 

for o caso. Se os réus estiverem presos, requisitem-se. Ressalto que as 

partes deverão comparecer aptas para apresentação de alegações orais 
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em audiência. Cumpra-se. Cuiabá, 15 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.: 529483 Nr: 21284-28.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA COICARE, BRUNA 

MARIA WANDERLEY SOARES DE CARVALHO, ARENICI CATARINA 

GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT, GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - OAB:22849/O, Ighor 

Migueis Ribeiro - OAB:24804/MT

 AUTO DE PRISÃOM EM FLAGRANTE N.º 21284-28.2018 (CÓDIGO: 

529483)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

INDICIADOS: JULIO CESAR DA SILVA COICARE

 BRUNA MARIA WANDERLEY SOARES DE CARVALHO

 ARENICE CATARINA GUERRA

 Vistos.

Tendo em vista que a Ação Penal pertinente a estes autos está tramitando 

sob o Código 530596, trasladem-se as peças necessárias, arquivando 

estes autos em seguida.

Após, com o traslado, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

manifestar-se quanto ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulado pela defesa do acusado JULIO CESAR DA SILVA COICARE (fls. 

123/141).

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 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.: 107105 Nr: 11510-57.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE PAULA, BENTO 

PEREIRA DE CARVALHO, DANIEL JOSÉ ROSA, JAIR JOSE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para 

ABSOLVER o acusado DANIEL JOSÉ ROSA, nos termos do art. 180, caput 

do Código Penal e CONDENAR o acusado MATEUS RODRIGUES DE 

PAULA, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código 

Penal.4. . Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu MATEUS 

RODRIGUES DE PAULA, já qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos, 04 

(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.6. 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.7. 

Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição em razão do crime ter 

sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).8. Objetos 

apreendidos:Não há objetos apreendidos nestes autos.9. Deliberações 

finais:a) Isento o acusado 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) Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, 

via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;- 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se 

os autos.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 15 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.: 423550 Nr: 29276-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN FEGURI - OAB:

 CÓDIGO: 423550

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a arma apreendida nos autos possui 

registro no nome de Juliano Negreiros de Almeida, contudo o mesmo não 

foi localizado para restituição, conforme as fls. 98/103.

Sendo assim, em cumprimento ao Provimento nº 05/2017-CGJ, decreto o 

perdimento da (s) arma (s) de fogo e munições apreendidas, fazendo-o, 

determinando o encaminhamento ao Exército, nos moldes dos artigos 

1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 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.: 142300 Nr: 9305-84.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 PROCESSO CRIME N°: 9305-84.2009.811.0042 (Código: 142300)

Vistos etc.

Concernente aos valores encaminhados a este Juízo conforme Termo de 

Apreensão de fl. 16, em razão da condenação de fls. 295/298, DECLARO 

A PERDA em favor da União do valor de R$ 875,75, depositado em juízo à 

fl. 112, nos termos do art. 91, inc. II, alínea ‘b’, do Código Penal.

Por fim, DETERMINO que o valor seja revertido ao Juízo da 2ª Vara 

Criminal, vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 

452072, em atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral 

da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do CNJ.

Às providências.

Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 516388 Nr: 8776-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA, 

GABRIEL VICTOR DOS SANTOS GONÇALVES, WINDERSON RODRIGUES 

PINHEIRO, WILLERSON RODRIGUES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB:18523, Sileno Rezende 

Tavares - OAB:5652

 Certifico que, nos termos da decisão de fls. 269, foi designada audiência 

de Instrução e Julgamento, para o dia 13/09/2018 às 14h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 364039 Nr: 3589-03.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CÉSAR FRANCISCO PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Intimo o advogado da ré Noemi, para restituição dos objetos e documentos 

apreendidos, nos termos da decisão de fl.347 que deferiu o pleito de 

restituição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 510221 Nr: 2920-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MATEUS FERNANDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLINE MAYARA BABOSA 

BELFORT MENDEIROS - OAB:23873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 510221.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de valor apreendido formulado pelo 

requerente Mateus Fernando Ferreira da Silva, o qual também é 

investigado nos autos em apenso (inquérito policial – cód. 504643).

Instado a se manifestar o Parquet pela extinção da punibilidade em razão 

da morte do requerente/investigado Mateus Fernando Ferreira da Silva, 

bem como pela devolução da quantia solicitada mediante alvará em favor 

da genitora do requerente (fls. 16/19).

Em seguida vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

 Decido.

Verif ica-se do inquérito em apenso (cód. 504643) o 

requerente/investigado Mateus Fernando Ferreira da Silva foi vítima de 

homicídio, conforme laudo de necropsia nº 1.1.01.2018.001753-01.

Posto isto, postergo a análise do pedido, e determino a intimação da 

patrona então constituída pelo requerente (procuração fl. 14), para que 

junte nos autos procuração de sucessor legítimo do requerente.

 Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 528284 Nr: 20132-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAIQUE FEITOZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/MT, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 528284

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos em correição.

Uma vez tempestivo (fl. 150), RECEBO o recurso de apelação (fl. 148) vez 

que preenchidos os requisitos legais.

Intime-se a parte apelante para apresentar as razões recursais no prazo 

legal.

Na sequência, vistas ao Ministério Público para apresentação de 

contrarrazões.

Após, com ou sem manifestação das contrarrazões, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com 

as nossas homenagens.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 522140 Nr: 14113-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS, MAYCON 

TOMAZ DE SOUZA MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FÁBIO YEGROS PEREIRA - OAB:8.574MT

 Certifico que, conforme decisão de fls. 135/36, foi designada audiência 

para o dia 03/09/2018 às 14h30min.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 347082 Nr: 7731-84.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Processo Criminal nº. 7731-84.2013.811.0042 – Cód. 347082

Data, horário e local: Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2017, às 16h00min, na 

sala de audiências da 6ª Vara Criminal.

PRESENTES:

Juíza de Direito: Suzana Guimarães Ribeiro

Ministério Público: Adriano Augusto Streicher de Souza

Advogado: Gustavo Farias Saber

Acusado:

Eduardo Gomes (ausente)

Testemunhas ausentes

Haroldo de Brito Tavares

Tulio de Jesus Morais Silva

Pela MMª Juíza:

Declarada aberta a audiência com as formalidades legais, foi constatada a 

presença das partes acima nominadas.

As partes insistem na oitiva das testemunhas ausentes.

Tendo em vista a negativa da intimação do réu, que se encontra preso na 

Comarca de Curitiba/PR, de acordo com informações prestadas por seu 

advogado, concedo o prazo de 10 (dez) para juntada dos respectivos 

documentos.

Desta forma, redesigno audiência para 21/08/2018 às 13h45min.

Saem os presentes intimados.

Determino que seja comunicado o Diretor do Fórum quanto ao Oficial de 

Justiça Vladimir da Mota Oliveira Mandado, que não devolveu o mandado 

(Nº: 527031) até o presente momento.

Às providências.

Cumpra-se.

Nada mais havendo para constar, a MMª. Juíza determinou que se 

encerrasse o presente termo, que vai devidamente assinado. Eu, __ 

(Tatiany T. de Andrade), Assessora de Gabinete II, que o digitei.

 Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

Ministério Público Advogado

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 484895 Nr: 24573-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERNANDES VARANDA DE 

SOUZA, IURY ANTONIO MAGALHAES, WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA, 

ISRAEL ALVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RAMOS GODINHO - 

OAB:18206, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT, WALMIR 

CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT
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 (...). Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

CONDENAR os réus JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA, 

IURY ANTONIO MAGALHÃES, ISRAEL ALVARES DA SILVA e WESLEN 

SIQUEIRA DE SOUZA, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e 

II e V, c/c artigo 70, ambos do Código Penal. Em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal. 

JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA: (...). Assim, torno a pena 

em definitivo para este réu em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) 

dias de reclusão e11 (onze) dias-multa. IURY ANTONIO MAGALHÃES: 

(...). Assim, torno a pena em definitivo para este réu em 06 (seis) anos, 07 

(sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e11 (onze) dias-multa. ISRAEL 

ALVARES DA SILVA: (...). Assim, torno a pena em definitivo para este réu 

em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e11 

(onze) dias-multa. WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA: (...). Assim, torno a 

pena em definitivo para este réu em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 

(dez) dias de reclusão e11 (onze) dias-multa. Os acusados deverão 

iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, nos termos do 

artigo 33, § 2º, “b” do CP. (...).

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 531130 Nr: 22905-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY GONÇALVES PEREIRA, FRANCISNEY 

DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - OAB:21291/O, YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025/MT

 INTIMAR A DRª SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB/MT 21.291 E DRº 

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB/MT 12.025, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 

2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 352996 Nr: 14473-28.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE MARQUES AGUIAR DA 

COSTA, MIGUEL JOSÉ DA COSTA ANDRADE OU MIGUEL JOSÉ COSTA 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13.025

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 382419 Nr: 24259-62.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARICIO ASSIS DA SILVA, ANDRÉ FELIPE DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 359471 Nr: 22012-45.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINO GOMES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo procedente a 

denúncia de fls. 05/07, dos autos para condenar o réu Jovelino Gomes de 

Souza Neto, já qualificado no processo, nas penas art. 157, § 2º, incisos 

II, do CP c/c artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 70, do Código Penal. 

Definida, assim, a questão da incidência penal, segue-se a 

individualização e dosagem da pena do Acusado(...)Assim, levando-se em 

consideração a prática do crime de roubo e do delito corrupção de 

menores, e diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, 

aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), totalizando-a em 

SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E TREZE 

DIAS-MULTA, estes no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época 

dos fatos. Inaplicável o disposto do art. 44 do Código Penal, tendo em vista 

a grave ameaça efetivada pelo Acusado, e a pena privativa de liberdade 

ser superior a quatro anos. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do 

Código Penal e diante da primariedade técnica do Réu, determino o regime 

semiaberto para o início do cumprimento da pena(...)”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 346859 Nr: 7478-96.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CESAR PEREIRA GARCIA BURDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA F. FREITAS C. RIBEIRO 

- OAB:16495-B

 INTIMAR O DR. HELIO PASSADORE, OAB/MT nº 3.008-A E DRª 

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB/MT6.084, DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 

15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 501121 Nr: 40125-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGPN, DRMDF, JJDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA - OAB:11.440

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 487443 Nr: 26995-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE CASTRO MOURA, RENATO DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO ACUSADO RENATO DE MIRANDA, PARA 

APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS, NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517101 Nr: 9435-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE GONÇALVES DE MORAES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 341 de 590



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução processual, de modo que determino que 

encaminhem-se os autos para Ministério Público para que apresente as 

alegações finais no prazo legal, e após à defesa.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 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): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, JONATAS MENDES ALVARENGA, ALDEMIR BISPO DE 

OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - 

OAB:5344/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE 

JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, HUMBERTO 

GOMES - OAB:22.449, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos etc.

Os autos me vieram conclusos para analisar o pedido de autorização 

formulado pela defesa de YULLE, para que a ré, que foi agraciada com 

prisão domiciliar, possa levar e buscar seus filhos na escola.

Pois bem.

Em análise aos autos, vejo que o pedido em tela veio desacompanhado de 

documentos.

 Melhor dizendo, a defesa se olvidou de comprovar que os filhos da 

acusada estudam, e, se estudam, em qual colégio, o horário que entram e 

saem, e a data prevista para o término do ano letivo 2018.

Por isso, sem maiores delongas, INTIME-SE a defesa da ré Yulle, via DJE, 

para que apresente tais documentos, bem como o v. acórdão que 

concedeu à ré a prisão domiciliar, para que, assim, o pedido em questão 

seja apreciado.

Porém, desde já, ADVIRTO que, caso este juízo autorize a acusada levar e 

buscar sua prole no colégio, será aplicada a ela a medida cautelar da 

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, para melhor fiscalizar o cumprimento da 

prisão domiciliar.

E digo mais, antes que haja qualquer autorização judicial, deve a acusada 

permanecer segregada em seu domicílio 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

podendo dele se ausentar apenas para atender o chamado da Justiça, 

sob pena de revogação de tal benesse.

OFICIEM-SE aos r. juízos deprecados de Água Boa e Juína solicitando 

informações quanto ao cumprimento das deprecadas.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517101 Nr: 9435-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE GONÇALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 533336 Nr: 25083-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANUBIO VIANA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Olivia Almeida 

Cerqueira - OAB:OAB/MT 16.095, ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:9789/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:/MT 8169, ROMILDO 

SOUZA GROTA - OAB:4333/B

 Vistos etc.

Considerando a ausência do advogado do acusado, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso a pagar em favor do Dr. Jairo Souza da Silva, os 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 1,5 URH, ou seja, R$ 1252,08, 

conforme a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 

8.906/94. Para tanto, determino a imediata expedição da certidão 

pertinente para fim de cobrança, na forma do Provimento nº 

09/07-CGJ/MT.

Cumprido o ato deprecado, devolva-se à Comarca de origem, com as 

homenagens de estilo e observância das prescrições legais e normativas

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 533336 Nr: 25083-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANUBIO VIANA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Olivia Almeida 

Cerqueira - OAB:OAB/MT 16.095, ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:9789/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:/MT 8169, ROMILDO 

SOUZA GROTA - OAB:4333/B

 Certfico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 504290 Nr: 43332-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES, 

DANILTON HENRIQUE DOS SANTOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 Vistos etc.

RECEBO os recursos de apelação interpostos de próprio punho pelos 

réus, em seus efeitos legais e jurídicos, por serem tempestivos (certidão 

de fl. 216).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento dos recursos.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 370627 Nr: 11159-40.2014.811.0042

 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): RODRIGO DA SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu RODRIGO DA SILVA PEDROSO, inscrito no CPF sob n. 

047.246.481-71, filiação: Agripino Jaime Pedroso e Clarina da Silva 
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Pedroso, data de nascimento: 03/01/1989, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, 

residente à Rua Japuira, Quadra 31, Casa 03, Bairro CPA 4 – Primeira 

Etapa, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 

(...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RODRIGO 

DA SILVA PEDROSO, inscrito no CPF sob n. 047.246.481-71, filiação: 

Agripino Jaime Pedroso e Clarina da Silva Pedroso, data de nascimento: 

03/01/1989, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua Japuira, 

Quadra 31, Casa 03, Bairro CPA 4 – Primeira Etapa, em Cuiabá/MT, no 

patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 

(quinhentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Por isso, em 

observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, 

ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime 

prisional de início em SEMIABERTO.Considerando que o condenado 

responde o processo em liberdade PERMITO-LHE aguardar também em 

liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 384603 Nr: 26593-69.2014.811.0042

 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): BALBINO VICENTE LATORRACA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu BALBINO VICENTE LATORRACA FILHO, portador do RG 

n. 1182684 SSP/MT, inscrita no CPF sob n. 819.819.297-20, filiação: Anna 

Thereza Braga Latorraca e Balbino Vicente Latorraca, data de 

nascimento: 17/10/1963, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente ao 

Calçadão Galdino Pimentel, n° 171 ou 151, Bairro Centro, em Cuiabá/MT, 

nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (...) TORNO A PENA 

CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de BALBINO VICENTE 

LATORRACA FILHO, portador do RG n. 1182684 SSP/MT, inscrita no CPF 

sob n. 819.819.297-20, filiação: Anna Thereza Braga Latorraca e Balbino 

Vicente Latorraca, data de nascimento: 17/10/1963, brasileiro, natural de 

Cuiabá/MT, residente ao Calçadão Galdino Pimentel, n° 171 ou 151, Bairro 

Centro, em Cuiabá/MT, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, que fixo no valor de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa de 

liberdade, com fulcro no que autoriza o artigo 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 44, do 

Código Penal, bem como se levando em conta a quantidade da pena 

privativa de liberdade fixada a condenada, nos termos do artigo 43, 

incisos IV e VI, do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo 

da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 377811 Nr: 19325-61.2014.811.0042

 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): DANIEL VITALINO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu DANIEL VITALINO XAVIER, filiação: Estevina Aurea 

Xavier e Temiste Crei Vitalino Xavier, portador do RG n. 7073534 SSP/MT, 

data de nascimento: 03/01/1973, brasileiro, natural de Nossa Senhora da 

Guia, solteiro, brasileiro, residente ao Lote n. 41, Bairro Vila Jardim Julieta, 

em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (...) 

TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DANIEL 

VITALINO XAVIER, filiação: Estevina Aurea Xavier e Temiste Crei Vitalino 

Xavier, portador do RG n. 7073534 SSP/MT, data de nascimento: 

03/01/1973, brasileiro, natural de Nossa Senhora da Guia, solteiro, 

brasileiro, residente ao Lote n. 41, Bairro Vila Jardim Julieta, em Cuiabá/MT, 

no patamar de 05 (cinco) anos reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa, 

que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 

59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de 

Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.Considerando 

que o condenado responde o processo em liberdade PERMITO-LHE 

aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 340462 Nr: 130-27.2013.811.0042

 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 IVO BARROS, WELLINGTON DA COSTA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de razões de apelação do réu Wellington, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 481923 Nr: 21729-80.2017.811.0042

 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): FABIOLA REGINA DA CRUZ GUSMÃO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586, MARCIO CAMARGO DA SILVA 

(ESTAGIÁRIO MARTINS ADVOCACIA) - OAB:19153/E

 (...) Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet contra a denunciada. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15/10/2018, às 14:00 horas, para o 

interrogatório da acusada, inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa.Cite-se a acusada dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório.Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e a 

advogada constituída da acusada, sendo esta pelo DJE. Notifique-se o 

Ministério Público.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, 

consoante previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte 

judicial.Às providências necessárias. Cumpra-se.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 529238 Nr: 21068-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC, WPDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 VISTOS ETC.

Consoante exegese da Súmula 273 do STJ, ciente a defesa quanto à 

expedição da missiva para oitiva de testemunhas, é seu ônus acompanhar 

o andamento da deprecata no Juízo Deprecado, de modo que INDEFIRO o 

pedido para que a defesa seja intimada por este Juízo acerca da oitiva de 

testemunha que será realizada por carta precatória.

Ademais, considerando que a expedição da precatória não suspende a 

instrução criminal (art. 359, §1° CPPM), DESIGNO sessão para oitiva das 

testemunhas arroladas pela defesa e interrogatórios dos réus para o dia 

22.8.2018, às 13h30min.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 343 de 590



Intimem-se.

Expeça-se o necessário para a realização do ato designado.

Às providências.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 499919 Nr: 38984-51.2017.811.0042

 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): ADILSO SANTANA TERCIS, ANDRE FELIPE 

OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 12.2.2019 às 13h30min, visando 

às oitivas das testemunhas Deivid Oliveira Dias, Raul Bastos Alves, 

Moisés Nunes Moreira e da vítima João Paulo de Souza Rodrigues da 

Cunha.

Expeça-se o necessário.

Os presentes saem intimados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 101841 Nr: 3644-61.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CORREIA DA SILVA, ROBERTO 

CARLOS CESÁRIO, ATÍLIO SOARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 VISTOS ETC.

DEFIRO o pedido de redesignação postulado pela Defensoria Pública (fl. 

485).

 Desta feita, REDESIGNO a sessão de julgamento para o dia 12.9.2018 às 

13h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 141194 Nr: 16376-40.2009.811.0042

 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): LUIS CARLOS SANTOS, EDIMAR GOMES 

EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, HITLER PULLIG FILHO - OAB:11529, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS - OAB:2218/RO, MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida na pessoa de seus 

advogados para ciência do Ofício nº 1634/2018 (via malote digital nº 

81120183569507), informando que a Carta Precatória enviada para a 

Comarca de Campo Verde – MT foi remetida em caráter itinerante para a 

Comarca de Santo Antônio do Leverger – MT, para querendo, acompanhar 

o andamento da missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 523156 Nr: 15187-12.2018.811.0042

 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): LUIZ HENRIQUE ACKERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do ilustre ADVOGADO sobre a expedição de 

Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT para 

inquirição da Testemunha arrolada pelo Ministério Público Maria Júlia 

Vilhena, bem como para no prazo legal, querendo, apresentar quesitos 

visando instruir a aludida Deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 379678 Nr: 21358-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MACIEL, IREMAR MALTESO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que a sessão de instrução designada para o dia 30.08.2018, 

às 14h30min, não se realizará em virtude da convocação do magistrado - 

Dr. Murilo Moura Mesquita, pelo Presidente do Tribunal de Justiça/MT, para 

participar do “1º Encontro do Sistema de Justiça Criminal do Estado de 

Mato Grosso, que será realizado nos dias 30 e 31 de agosto de 2018. 

Assim faço os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 149296 Nr: 16617-14.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

20079

 VISTOS ETC.

RECEBO o recurso em sentido estrito (fls. 394/399).

Intime-se o Ministério Público para apresentar as contrarrazões no prazo 

de 5 dias.

 Após, conclusos para o fim do art. 520 do CPPM.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 312250 Nr: 10604-28.2011.811.0042

 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): VALMIR ESTEVAM RAMPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu advogado para ciência 

da expedição de carta precatória para Comarca de TANGARÁ DA 

SERRA-MT, visando oitiva das testemunhas de acusação ALCIR 

DARTORA e DIRCE BARBIERI, bem como para no prazo legal, querendo, 

apresentar quesitos visando instruir a deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 469666 Nr: 9576-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JANE PATRICIA LIMA CLARO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA LEDUR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO F. PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida na pessoa de seu 

ADVOGADO para ciência da expedição de Carta Precatória para Comarca 

de Sorriso-MT, com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada pelo 

Ministério Público, MAURICIO JUNIOR DOS SANTOS, bem como para no 

prazo legal, querendo, apresentar QUESITOS visando instruir a Deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 123827 Nr: 3092-62.2009.811.0042

 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): MILTON DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Avier das Neves - 

OAB:14134-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S.I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida na figura de seus 

advogados, para querendo, se manifestar na fase do art. 427 do CPPM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 343688 Nr: 3794-66.2013.811.0042

 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): WALDESON JERÔNIMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 21455-A

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal instaurada em desfavor de WALDESON JERÔNIMO 

DE SOUZA, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 305,308 

e 319, do Código Penal Militar, conforme denúncia de fls. 5/8.

A denúncia foi recebida em 6.11.2013 (fl. 135).

Na cota de fl. 251, o Parquet pugnou pela extinção da punibilidade por 

conta da ocorrência de prescrição no que concerne ao delito de 

prevaricação (art. 319 CPM).

É o breve relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, constata-se que, em relação ao crime de 

prevaricação, a pretensão punitiva estatal está prescrita, de modo que, 

tratando-se de matéria de ordem pública, passo a decidir 

monocraticamente.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 6.11.2013 (fl. 135).

De outra feita, infere-se que ao delito descrito no art. 319 do Código Penal 

Militar é cominada pena máxima de dois anos de detenção.

Deste modo, conforme dispõe o artigo 125, inciso VI do Código Penal 

Militar, conclui-se que o prazo prescricional incidente sobre o delito 

descrito no art. 319 do CPM, imputado ao réu, já transcorreu, visto que já 

se passaram mais de quatro anos desde o recebimento da denúncia em 

6.11.2013, causa interruptiva nos termos do art. 125, §5°, I, do CPM.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu WALDESON 

JERÔNIMO DE SOUZA, qualificado nos autos, relativamente ao crime 

descrito no artigo 319 do Código Penal Militar, o que faço com fulcro nos 

artigos 123, IV, e 125, VI, ambos do mesmo estatuto.

Outrossim, abra-se vista às partes para que, no prazo sucessivo de 8 

dias, apresentem suas alegações escritas nos termos do art. 428 do 

CPPM, em relação aos crimes remanescentes dos artigos 305 e 308, do 

CPM.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162185 Nr: 9516-86.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Reitere-se a carta precatória de fl. 136.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 151245 Nr: 18769-35.2009.811.0042

 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): JEFERSON SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246, MARCOS TÚLIO FERNANDES MELO - OAB:16.291

 VISTOS ETC.

Tendo em vista os efeitos infringentes dos embargos de declaração 

opostos pela defesa, manifeste-se o Ministério Público no prazo de 2 dias 

em relação ao referido recurso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 141206 Nr: 8472-66.2009.811.0042

 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): GILSON JOSÉ MACAÚBAS DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão retro, reitere-se a intimação do advogado do réu 

para que no prazo de 8 dias apresente alegações finais escritas pela 

defesa nos termos do art. 428 do CPPM.

Caso o advogado permaneça inerte, certifique-se e intime-se 

pessoalmente o réu para, no prazo de 8 (oito) dias, constituir novo patrono 

e já apresentar as alegações finais escritas, advertindo-o de que a 

ausência de apresentação de defesa importará na nomeação da 

Defensoria Pública para tal finalidade.

Persistindo a falta de apresentação das alegações finais escritas pelo réu, 

desde já NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa, a 

qual deverá ser intimada para apresentação das alegações finais escritas 

em favor do réu.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 168646 Nr: 15939-62.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFB, MADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LARESSA MARQUES DE O. BRITO - 

OAB:21.288, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT, 

RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA - OAB:16613

 VISTOS ETC.

Tendo em vista os efeitos infringentes dos embargos de declaração 

opostos pela defesa, manifeste-se o Ministério Público no prazo de 2 dias 

em relação ao referido recurso.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 366840 Nr: 6800-47.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT MARCOS BARROS DA SILVA 

JUNIOR, VALDERSON LEITE MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT, MARILENE ALVES - OAB:7474/MT

 VISTOS ETC.

 Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi recebida às fls. 

332/333 pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, 

acolhendo o pleito do acusado Roosevelt Marcos Barros da Silva Junior e 

do Parquet (fls. 355/367), declinou da competência em favor desta Vara 

especializada, conforme fl. 368.

Os réus foram devidamente citados (fls. 338 e 349).

Às fls. 370/372, o Ministério Público com atribuições perante este Juízo 

Militar ratificou a denúncia ofertada às fls. 04/15.

Desse modo, ratifico todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 

7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, inclusive os decisórios, e 

determino o processamento desta ação perante o JUÍZO SINGULAR.

Outrossim, 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).

DESIGNO sessão de instrução para o dia 24.01.2019, às 16h30min, 

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.: 359400 Nr: 21911-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO EDUARDO DE SOUZA FILHO, JOSÉ 

ALBERTO MOISÉS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 VISTOS ETC.

 Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi recebida às fls. 

207/208 pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, 

acolhendo o pleito das partes, declinou da competência em favor desta 

Vara especializada, conforme fls. 374/376.

Os réus foram devidamente citados (fls. 231 e 241).

Às fls. 379/381, o Ministério Público com atribuições perante este Juízo 

Militar ratificou a denúncia ofertada às fls. 05/08.

Desse modo, ratifico todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 

7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, inclusive os decisórios, e 

determino o processamento desta ação perante o JUÍZO SINGULAR.

Outrossim, 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).

DESIGNO sessão de instrução para o dia 1.2.2019, às 16h30min, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas de 

acusação Michael Wellyngton dos Santos Rodrigues, Cesar Augusto 

Latcekiw, Roberto Ponciano de Jesus e Givaldo Gomes dos Santos.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato, atentando-se para os 

endereços declinados às fls. 346/347.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 526248 Nr: 18158-67.2018.811.0042

 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): RICARDO DE ALMEIDA MENDES, VALDEVINO 

ANTONIO DO ROSARIO, MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, 

KLARIANE RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT, 

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, Morgana Kamila 

Freires da Silva - OAB:24230/O, PEDRO CORREA FRANCO - 

OAB:22926/O, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031, 

THAMINNE DA SILVA CASTRO - OAB:24.748/O, VILMA RIBEIRO DA 

SILVA AZEVEDO - OAB:7013

 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).

DESIGNO sessão de instrução para o dia 24.01.2019, às 13h30min, 

visando às oitivas 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.: 406249 Nr: 10846-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHOVIB PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa do Prado Amaral - 

OAB:21693/MT

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi recebida às fls. 

157/158 pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que 

declinou da competência em favor desta Vara especializada, conforme fls. 

222/223.

Às fls. 226/227, o Ministério Público com atribuições perante este Juízo 

Militar, ratificou a denúncia ofertada às fls. 4/7 referente ao crime de 

desacato e consignou que a contravenção penal de vias de fato é 

competência do Juizado Especial Criminal, postulando pelo seu declínio.

Deste modo, em relação ao crime de desacato objeto da denúncia, 

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 CONSELHO PERMANENTE DE 

JUSTIÇA.

 Por conseguinte, DESIGNO sessão de instrução para o dia 25.01.2019 às 

13h30min, oportunidade em que deverão ser realizadas as oitivas das 

testemunhas SD PM Luiz Júnior de Souza e SD PM Maicon Douglas Araújo 

de Souza arroladas pelo Ministério Público às fls. 4/7, ainda não inquiridas 

(fls. 211/214) .

No que tange à contravenção penal de vias de fato, não se tratando de 

crime em sentido estrito, em face da ausência de previsão específica no 

art. 9º do CPM, tal infração penal está afeta à competência da Justiça 

Comum.

 Desta feita, ACOLHO o parecer ministerial e DECLINO da competência 

jurisdicional para processar e julgar o presente feito, em relação à 

contravenção penal de vias de fato. Extraia-se cópia integral do feito e 

remeta-se ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Expeça-se o necessário para a realização do ato designado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 370982 Nr: 11564-76.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR BENEDITO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.
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Tendo em vista o rol de testemunhas arroladas pela defesa à fl. 183 e a 

expedição de missiva para oitiva da testemunha Dulciney Alcântara de 

Campos (fl. 188), DESIGNO sessão de instrução para o dia 31.01.2019 às 

13h30min visando à inquirição da testemunha SD PM Nivaldo da Silva 

Fernandes, bem como o interrogatório do réu.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 334664 Nr: 15471-30.2012.811.0042

 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): CARLOS ALBERTO MATIAS, FERNANDO 

JUNIO GONZAGA LIONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 31.01.2019, às 16h15min, 

oportunidade em que será realizada a oitiva da testemunha de acusação 

Silmo Henrique da Cruz.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 444949 Nr: 21793-27.2016.811.0042

 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): VALDERIR BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT (Ref: 56), em 15.8.2018, via malote digital código de 

rastreabilidade 81120183584647, com a finalidade de intimação do réu 

para cumprimento das condições de suspensão condicional do processo, 

bem como para, querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 532094 Nr: 23837-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON TEIXEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 Carta Precatória Código: 532094

Vistos, etc.

Recebo a presente carta precatória em seus precisos e jurídicos termos.

Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 27 de Agosto de 

2018, às 15h45.

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.: 449319 Nr: 26297-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, ELOIZA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR FÉLIX DE OLIVEIRA PAIXÃO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

PAES - OAB:1887, GIVANILDO GOMES - OAB:12.635, VALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Autos Código 449319

 Vistos,

Acolho a cota ministerial constante às fls. 1309/1310 e determino que seja 

requisitado à Politec, mediante ofício, esclarecimento no prazo de 10 (dez) 

dias a respeito do disparo que atingiu a vítima no punho direito, 

consignando as indagações constantes nos itens 1 e 2 de fl. 1310.

 Verifico ainda, às fls. 1251/1265, que os assistentes de acusação 

pugnaram ao Ministério Público pelo aditamento à denúncia para incluir 

outras duas pessoas no polo passivo deste processo, no entanto, o titular 

da ação penal se manifestou de forma contrária por não verificar os 

elementos necessários para tal adicionamento, mantendo a denúncia 

apresentada em seus próprios termos.

 No que se refere ao aditamento à denúncia apresentado às fls. 

1251/1265, verifico que tal pleito não é mais permitido pelo Código de 

Processo Penal, pois o poder conferido aos assistentes de acusação 

descritos no art. 271 de aditar o libelo não é mais admitido após a reforma 

introduzida pela Lei n° 11.689/2008 que extinguiu este instituto jurídico, 

razão pela qual mantenho a denúncia inicialmente apresentada em seus 

próprios termos.

 Verifico ainda, que a determinação de fl. 1234 ainda não fora cumprida, 

no sentido de desentranhar as fls. 1229/1231, razão pela qual determino 

que a Sra. gestora proceda a devida observância e cumprimento.

 Oficie-se à Politec que junte no prazo improrrogável de 10 (dez) dias 

acerca do laudo de reconstituição complementar e preste as devidas 

informações.

 Após a resposta da Politec, remetam-se os autos ao Ministério Público 

para se manifestar.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 514071 Nr: 6616-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

75), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 347 de 590



oferecida pelo Parquet, dando o denunciado MARCOS FELIPE PIRES DE 

ARRUDA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/09/2018, às 

15:50 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia; 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 513281 Nr: 5909-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA GUIMARÃES, 

FABIOLA REGINA DA CRUZ GUSMÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586

 Intimação a advogada Ariane Ferreira Martins Camargo – OAB/MT 12586 

para, no prazo legal, apresentar a defesa preliminar em favor da 

denunciada Fabiola Regina da Cruz Gusmão de Almeida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 515368 Nr: 7806-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL DA SILVA, CLAUDIO DA SILVA 

RIBEIRO, EDSON EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - 

OAB:7562/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, SERGIO 

WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054/MT, VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos, etc. Considerando o falecimento nesta data da Sra. Maria 

Francisca de Oliveira, avó materna do Promotor de Justiça que oficia nesta 

Vara, Dr. Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, e considerando a 

exiguidade de tempo para seu Substituto Legal se adequar a pauta de 

audiências de hoje, visando atender pedido verbal do Dr. Ricardo 

Alexandre e por entender relevante a causa para adiamento das 

audiências, REDESIGNO a audiência agendada nestes autos às fls. para o 

dia 05.09.2018, às 14:40 horas. Para tanto, intimem-se os réus e as 

testemunhas, dando-se ciência ao Ministério Público e a Defesa. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 529050 Nr: 46556-58.2017.811.0042

 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): FABRICIO BEZERRA VIEIRA, HENRIQUE DIAS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO IAGO VILLAS BOAS 

BORBA - OAB:24382, Carla Fernanda Flausino da Silva - 

OAB:24386/O, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o falecimento nesta data da Sra. Maria Francisca de 

Oliveira, avó materna do Promotor de Justiça que oficia nesta Vara, Dr. 

Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, e considerando a exiguidade 

de tempo para seu Substituto Legal se adequar a pauta de audiências de 

hoje, visando atender pedido verbal do Dr. Ricardo Alexandre e por 

entender relevante a causa para adiamento das audiências, REDESIGNO a 

audiência agendada nestes autos às fls. para o dia 05.09.2018, às 16:00 

horas.

Para tanto, intimem-se os réus e as testemunhas, dando-se ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 520166 Nr: 12234-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o falecimento nesta data da Sra. Maria Francisca de 

Oliveira, avó materna do Promotor de Justiça que oficia nesta Vara, Dr. 

Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, e considerando a exiguidade 

de tempo para seu Substituto Legal se adequar a pauta de audiências de 

hoje, visando atender pedido verbal do Dr. Ricardo Alexandre e por 

entender relevante a causa para adiamento das audiências, REDESIGNO a 

audiência agendada nestes autos às fls. para o dia 05.09.2018, às 15:30 

horas.

Para tanto, intimem-se os réus e as testemunhas, dando-se ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 452543 Nr: 29655-49.2016.811.0042

 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): WEKSON DE LIMA SANTOS, MANOEL 

HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA, BRUNO FRANCISCO FERREIRA 

DE SOUZA SILVA, ADAIR JOSE DE FREITAS, ANTONIO JOSE DE 

SANTANA NETO, DENIO HERMES DOS SANTOS, MARCIO GONZAGA 

DIAS, CECLIENIO LORENÇO DE ARAUJO, EDELAINE DA CRUZ CORREA, 

RAFAELA DA MATA BENTO OLIVEIRA, LUZENI RIBEIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, BRUNO CARLOS PEIXOTO - OAB:22.408, DANIEL 

LUIS PADILHA E SILVA - OAB:11637, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910, GERSON LEVY 

RABONE PALMA - OAB:18609, GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B/MT, JOSÉ RENATO DE FRANÇA - OAB:16096, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA - OAB:12025/MT

 DISPOSIÇÃO FINAL:

• ABSOLVIDA as rés LUZENI RIBEIRO DIAS, EDELAINE DA CRUZ CORREA 

e RAFAELA DA MATA BENTO OLIVEIRA das imputações conferidas na 

denúncia e permitido recorrer em liberdade, revogando as cautelares 

diversas da prisão impostas pela r. decisão de fls. 1343/1345;

• CONDENADO o réu MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA, 

nas penas do artigo 33 da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 06 

(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) 

dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no FECHADO 

e MANUTENÇÃO da prisão cautelar;

• CONDENADO o réu WEKSON DE LIMA SANTOS, nas penas do artigo 33 

da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão 

e 600 (seiscentos) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de 

início no FECHADO e MANUTENÇÃO da prisão cautelar;

• CONDENADO o réu BRUNO FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SILVA, 

nas penas do artigo 33 da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 06 

(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com 

estabelecimento do regime prisional de início no FECHADO e 

MANUTENÇÃO da prisão cautelar;

• CONDENADO o réu CECLIENIO LORENÇO DE ARAÚJO, nas penas do 

artigo 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei de Tóxico c/c art. 16 da Lei n. 

10.826/03, com pena definitiva fixada em 20 (vinte) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão e 2045 (dois mil e quarenta e cinco) dias-multa, com 

estabelecimento do regime prisional de início no FECHADO e 

MANUTENÇÃO da prisão cautelar;

• CONDENADO o réu MÁRCIO GONZAGA DIAS, nas penas do artigo 33, 

“caput” e art. 35, ambos da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 
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15 (quinze) anos de reclusão e 1875 (um mil e oitocentos e setenta e 

cinco) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no 

FECHADO e MANUTENÇÃO da prisão cautelar;

• CONDENADO o réu ADAIR JOSÉ DE FREITAS, nas penas do artigo 33, 

“caput” e art. 35, ambos da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 

15 (quinze) anos de reclusão e 1875 (um mil e oitocentos e setenta e 

cinco) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no 

FECHADO e MANUTENÇÃO da prisão cautelar;

• CONDENADO o réu ANTÔNIO JOSÉ DE SANTANA NETO, nas penas do 

artigo 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei de Tóxico, com pena definitiva 

fixada em 15 (quinze) anos de reclusão e 1875 (um mil e oitocentos e 

setenta e cinco) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de 

início no FECHADO e MANUTENÇÃO da prisão cautelar;

• CONDENADO o réu DÊNIO HERMES DOS SANTOS, nas penas do artigo 

33, “caput” e art. 35, ambos da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada 

em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 1950 (um mil e novecentos e 

cinquenta) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no 

FECHADO e MANUTENÇÃO da prisão cautelar;

DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas.

Com relação aos bens e pertences apreendidos, passo a deliberar a 

respeito:

A quantia de dinheiro em espécie apreendido (R$ 4.429,25), restou 

claramente demonstrada que serviria para aquisição de entorpecente, 

lembrando, ademais, que nenhum dos réus fez prova da origem lícita.

Da mesma maneira, evidencia-se que os aparelhos acelulares eram 

utilizados de forma constante na prática do ilícito, sendo até meio de 

facilitação para contato entre os integrantes do grupo criminoso e a 

própria revenda final da substância tóxica.

Quanto aos três automóveis apreendidos (VW/Saveiro – placa OAP 0359, 

VW/Gol – placa NJV 7551 e GM/Kadet – placa KAD 2310), muito embora 

não tenha sido apreendidas drogas no interior deles, tenho comigo que o 

perdimento soa como medida impositiva, como efeito da própria 

condenação, porquanto o contexto dos fatos com apreensão deles 

juntamente com a enorme quantidade de droga releva serem provenientes 

da própria traficância.

A propósito:

“(...) De rigor o decreto de perdimento de bens e valor em favor da União 

quando evidenciado que foram auferidos com a traficância, a teor da Lei 

n. 11.343/06, em conformidade com o art. 243, parágrafo único, da 

Constituição Federal” (Ap 15775/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/05/2017, Publicado 

no DJE 09/05/2017) (sem grifo no original)

Com efeito, os veículos modelo Gol e Kadet foram apreendidos junto com 

as substâncias entorpecentes e, somadas às circunstancias em que 

foram encontrados, revelam tratar-se de objetos auferidos pelos 

acusados CECLIENIO e MARCIO com o proveito do tráfico de drogas.

Especificamente o veículo modelo VW/Saveiro, apesar de não identificada 

a associação do condenado MANUEL com os demais condenados, o 

perdimento de seu automóvel se justifica, porquanto evidenciado pelo 

diálogo telefônico havido entre ele e o indivíduo “Julio Loko”, que o veículo 

era ferramenta principal para fazer o transporte da droga, tanto que no dia 

dos fatos, pretendia o transporte dos dez tabletes de maconha que 

adquiriu e também de outros cinquenta tabletes, quando então ganharia um 

quilo de maconha.

A esse respeito, vejamos o seguinte julgado:

“O automóvel utilizado para o transporte de substância entorpecente deve 

ser confiscado, sendo de todo irrelevante se o veículo não pertence aos 

agentes que transportaram a droga em seu interior, por meio de um fundo 

falso” (TAPR, Ap. 0155136-2 1ª Câm. j. 13-6-2002, rel. Des. José Mauricio 

Pinto de Almeida, DJPR de 2-8-2002, RT 813/695).

A doutrina, acerca do tema, realça que: “o perdimento de bens, no âmbito 

da Lei de Drogas, é a perda em favor da União, de bens ou valores 

oriundos ou relacionados com o narcotráfico. Em síntese, é o confisco de 

veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de 

transporte, de maquinismos, utensílios, instrumentos ou objetos de 

qualquer natureza, desde que tenham sido utilizados para a prática dos 

crimes previstos na Lei. (...). Sua natureza jurídica se assemelha a um 

efeito da condenação. Trata-se de um instituto jurídico muito utilizado na 

atualidade, sendo empregado especialmente no combate ao crime 

organizado, à lavagem de dinheiro e ao narcotráfico”. (Luiz Flávio Gomes, 

‘Lei de Drogas Comentada’, 3ª ed., RT, pág. 324).

Em razão disso e com fundamento no art. 243, parágrafo único, da 

Constituição Federal, no art. 63 da Lei n. 11.343/06 e no art. 91, inciso II, 

“b”, do Código Penal, DECRETO o perdimento em favor da União do 

dinheiro, dos celulares e dos veículos modelo VW/Gol – placas NJV 7551, 

GM/Kadet – placas KAD 2310 e VW/Saveiro – placas OAP 0359.

No mais, visando atender ao pedido formulado pelo Comandante da 8ª 

CIPM do município de Campo Verde/MT no incidente apenso (código n. 

5288074), DEFIRO o acautelamento do veículo modelo VW/Saveiro – 

placas OAP 0359, em favor da Agência de Inteligência da 8ª CIPM de 

Campo Verde/MT (ALI/8ªCIPM).

Para tanto, NOMEIO como responsável e fiel depositário do veículo o 

Comandante da 8ª CIPM, Ten. Cel. PM ADEMAR CORRÊA DA COSTA – RG 

n. 879.960 PMMT, que deverá prestar o compromisso legal de cuidado e 

conservação do bem, assim como o dever de restituí-lo tão logo solicitado, 

no mesmo estado em que foi recebido.

Para tanto e nos termos do art. 62, §11 da Lei de Tóxico, OFICIE-SE ao 

DETRAN/MT para que se expeça novo certificado provisório de registro e 

licenciamento do veículo em favor da 8ª CIPM de Campo Verde/MT, 

comunicando-se ao SENAD e CONEN.

Em tempo, DECRETO também o perdimento em favor da União das 

balanças de precisão, devendo, no entanto, serem devolvidos os 

pertences e documentos pessoais, além das folhas de cheques, ao 

respectivo proprietário, para serem retirados no prazo de 90 (noventa) 

dias, sob pena de perdimento em favor da União (CPP, art. 122).

Com relação aos documentos pessoais do acusado ROGERIO MORALES 

DA SILVA, que houve desmembramento dos autos em relação a ele, 

DETERMINO a vinculação de seus documentos aos autos respectivos. 

Anote-se.

Por fim, DECRETO o perdimento de um espingarda tipo carabina (sem 

numeração), de uma pistola marca Ruger P89DC, calibre 9mm, nº de série 

30999341 e das 25 (vinte e cinco) munições calibre 9mm e 01 (uma) 

munição calibre 32 (fl. 141), todas em favor da União, o que faço com 

base no art. 91, II, alínea “a”, do Código Penal, determinando as 

providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

Em tempo, DETERMINO seja oficiado ao Juiz da 3ª Vara Criminal desta 

Capital, onde o condenado ADAIR JOSE DE FREITAS responde ao 

processo código n. 414743 e que está suspenso por falta de localização 

de referido acusado, para que informe a respeito da prisão dele nestes 

autos, estando a disposição da justiça na PCE.

Por se tratar de processo que os condenados tiveram o regime inicial 

fixado no fechado e aguardarão preso o julgamento de eventual recurso, 

nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO que 

se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória exclusivamente 

com eles, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e os condenados, 

pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer o que será 

feito mediante termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da 

CNGCGJ/MT.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance, o nome dos condenados no rol do 

culpados; 5) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-a ao Juízo Competente; e 6) Encaminhe-se a droga 

apreendida para fins de destruição, nos termos dos artigos 32, §1º e 72 

da lei 11.343/06.

CONDENO os réus condenados ao pagamento das custas e despesas 

processuais, em proporções iguais, ressaltando que ficará sobrestada de 

pagamento apenas a fração dos condenados patrocinados pela 

Defensoria Pública, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 532533 Nr: 24274-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11.833
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 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 06/09/2018, às 14:50 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 504791 Nr: 43788-62.2017.811.0042

 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): FABYOLA SANTOS XIMENES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Vistos, etc.

Considerando que os memoriais finais da defesa vieram sem assinatura 

dos patronos, intime-os para imediata regularização.

Após, retornem-me conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 532533 Nr: 24274-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11.833

 istos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 06/09/2018, às 14:50 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 473859 Nr: 13815-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fillipe Baffa Clavero - 

OAB:22972, FRANCYELLE DE FREITAS - OAB:21639/O, RAFAEL 

CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19032/B

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, FILLIPE 

BAFFA CLAVERO OAB/MT 22.972/O, para que tome ciência da decisão 

proferida às fls. 718.

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.: 439154 Nr: 15654-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILINTO CORREA DA COSTA, JOAO 

CELESTINO DA COSTA NETO, MARCEL SOUZA DE CURSI, FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR, PEDRO JAMIL NADAF, FRANCISCO GOMES 

DE ANDRADE LIMA FILHO, AFONSO DALBERTO, MARCOS AMORIM DA 

SILVA, LUCIANO CANDIDO AMARAL, JOAO JUSTINO PAES BARROS, 

ANDRE LUIS MARQUES DE SOUZA, ROBERTO PEREGRINO MORALES, 

ANTONIA MAGNA BATISTA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6999/MT, ANDREA P.BIANCARDINI - OAB:5009/OAB/MT, ANDRÉA 

PINTO BIANCARDINI - OAB:5009, BRUNA ELISA PERON - 

OAB:14604/MT, CAIO ESPINOLA FONSECA - OAB:207.994/RJ, 

CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - OAB:19.310, EDUARDO F. PINHEIRO 

- OAB:OAB-MT 15431, EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - OAB:15431, 

Epaminondas Jose Messias - OAB:15301, ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, GABRIEL MIRANDA MOREIRA - 

OAB:OAB/RJ 188.801, GIBSON ALMEIDA JERÔNIMO DOS SANTOS - 

OAB:MT/14.960, Goulth Valente Souza de Figueiredo - OAB:7082, 

HELIO NISHIYAMA - OAB:12.919, HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT, HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - OAB:15.640, 

JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:9172-B, JOÃO NUNES DA CUNHA 

NETO - OAB:3146/MT, JOÃO VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS - 

OAB:23.109/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - OAB:4.605/MT, KIM FADEL 

MARQUES - OAB:OAB/RJ 200.890, LIVIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE 

LIMA - OAB:134.148/RJ, LUANA DE ARRUDA NASCIMENTO - 

OAB:14213/MT, MARCELO NEVES REZENDE - OAB:OAB/RJ 204.886, 

MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850, MARIANNA DE MENDONÇA - 

OAB:8006/MT, OMAR KHALIL - OAB:11682, Otacilio Peron - 

OAB:3.684-A, OTACÍLIO PERON - OAB:3684-A, OTÁVIO 

GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - OAB:18229/MT, RAFAEL DA SILVA 

FARIA - OAB:OAB/RJ 170.872, Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5985, RODRIGO CORRÊA DO COUTO - OAB:13.468, ROGELHO 

MASSUD JUNIOR - OAB:4.329, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Intimação dos advogados dos réus da aud. designada p/ 27/08/18 em 

Porto Alegre-RS - p/ oitiva da test. João B. Filho.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 519542 Nr: 11690-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 11690-87.2018.0042 – Código 519542

 Despacho->Mero expediente

Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 09/10/2018, às 16:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 448408 Nr: 31097-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES LOPES MENDES, GLADIMIR PILONETO 
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JÚNIOR, THIAGO WILLIAN DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GERSON ROGÉRIO REIS DE SOUSA 

- OAB:11.296, GLAUBER DRUMOND LULU - OAB:69610/PR, GUSTAVO 

GRACIANO DE PAIVA - OAB:59232/PR, HÉLIO LULU - OAB:10.525/PR, 

Michele Marie de Souza - OAB:9439-A, RÔMULO BEZERRA 

PEGORARO - OAB:23871/MT

 Em atenção à determinação de fl. 3931/3931v., certifico e dou fé que as 

mídias de interceptação telefônica não estavam juntadas nesses autos. 

Desse modo, cumprindo determinação, nesta data, procedo a juntada das 

mídias que estavam insertas no “processo mãe” cód. 422012, conforme 

segue:

1- Fl. 198 (1º período);

2- Fl. 270 (2º período);

3- Fl. 319 (3º período);

4- Fl. 368 (4º período);

5- Fl. 396 (4º período novamente);

6- Fl. 418 (5º período);

 7- Fl. 494 (6º período);

8- Fl. 534 (7º período);

 9- Fl. 566 (7º período novamente);

10- Fl. 595 (7º período novamente);

11- Fl. 652 (4º período vol.1 e vol 2.);

12- Fl. 689 (8º período);

13- Fl. 711 (“4128”);

14- Fl. 712 (Jhonicm@....);

15- Fl. 1086 (5º, 6º, 7º, 8º período);

16- Fl. 1278 (10º período).

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 535995 Nr: 27640-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CONCEIÇÃO DE ARRUDA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - 

OAB:19242

 Processo nº 27640-39.2018.811.0042 (Código: 535995)

VISTOS.

Em razão de o autuado ter sido acompanhado na audiência de custódia 

pelo advogado Izair de Arruda Botelho, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) 

dias, para a manifestação sobre a sua prisão preventiva, decretada às fls. 

21/22.

 Findo o prazo e não havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas a 

Defensoria Pública Criminal.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

Jamilson Haddad Campos

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 403996 Nr: 8407-61.2015.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGKW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDONM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO 

ALVES - OAB:18439-O/MT, MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:15097

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a patrona da parte 

requerida para manifestar nos presentes autos no prazo legal conforme 

decisão de fls. 265.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512992 Nr: 5650-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:, CARLA VICENZI BORBONATO - OAB:22.174, 

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18930

 Vistos.

Considerando que adveio informações de que o réu Antonio Aparecido da 

Silva encontra-se recluso, ANTECIPO a audiência designada para o dia 

27/08/2018 às 13h00min.

Saliento por oportuno, que procedi a correção na capa dos autos, 

colocando tarja preta para identificação do réu preso, tendo em vista que 

nos autos não havia nenhuma identificação.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512992 Nr: 5650-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:, CARLA VICENZI BORBONATO - OAB:22.174, 

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18930

 “VISTOS. Considerando que nesta data fui convocado para participar de 

uma reunião no Gabinete da Corregedoria Geral de Justiça, para tratar de 

assuntos relacionados a XI Semana da Justiça Pela Paz em Casa que será 

realizada nos dias 20 a 24 de agosto do corrente ano, DECLARO 

PREJUDICADA a presente audiência e REDESIGNO o ato para o dia 

14/11/2018 às 16h00min. Ademais, considerando a ausência da 

testemunha arrolada DANIELE LEITE DE BARROS CARVALHO, junte-se 

aos autos o mandado de intimação devidamente cumprido e após, 

conclusos. Saem os presentes intimados. Ciência ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 522709 Nr: 14738-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO DE AVELAR - 

OAB:5991

 “VISTOS. Considerando que nesta data fui convocado para participar de 

uma reunião no Gabinete da Corregedoria Geral de Justiça, para tratar de 

assuntos relacionados a XI Semana da Justiça Pela Paz em Casa que será 

realizada nos dias 20 a 24 de agosto do corrente ano, DECLARO 

PREJUDICADA a presente audiência e REDESIGNO o ato para o dia 

02/10/2018 às 16h30min. No mais, OFICIE-SE o Juízo Deprecado da 

presente Redesignação. Saem os presentes intimados. CUMPRA-SE. Às 

providências”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 475108 Nr: 15025-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

KELLY JANAÍNA BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DE LUZ - 

OAB:9492/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de Intimar a assistente de 

acusação, Dra. Kelly Janaína Becker, OAB/MT 8.666, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente as cópias das peças processuais que, 

porventura, se encontrem em seu poder.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 475110 Nr: 15027-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

KELLY JANAÍNABECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de Intimar a assistente de 

acusação, Dra. Kelly Janaína Becker, OAB/MT 8.666, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente as cópias das peças processuais que, 

porventura, se encontrem em seu poder.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517175 Nr: 9498-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19124/O

 Vistos.

Considerando que o pedido da Defesa de fl. 163 fora respondido pela 

Central de Monitoramento Eletrônico nos termos do Ofício de fls. 183/185, 

e que o autuado se encontra segregado desde 13/07/2018, intime-se a 

Defesa - via DJE para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de RÉU PRESO.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 518515 Nr: 10772-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19.124/MT

 VISTOS.

Considerando que o acusado foi devidamente citado e que na resposta 

escrita não foi arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito, bem 

como não há nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 27/08/2018 às 14h00min.

INTIMEM-SE a vítima e as testemunhas arroladas.

REQUISITEM-SE os policiais militares.

REQUISTE-SE o acusado (réu preso no CRC).

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 433785 Nr: 9833-74.2016.811.0042

 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: HNL, CFCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a findalide de INTIMAR as partes, por meio de 

seu Advogado Constituído (via DJE) para manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Às providências..

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 400543 Nr: 4751-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA GALESKI BELO - 

OAB:20401/O

 Vistos etc.

I. O Ministério Público, por intermédio de seu representante, ofertou com 

base no inquérito policial aportado aos autos denúncia em desfavor 

indiciado Heleno José da Silva, qualificado nos autos, pela prática, em 

tese, da infração penal de ameaça praticada contra a vítima Marinete 

Machado da Silva. Recebida a prefacial (19/03/2015 – fls. 52/53) 

determinou-se a citação do réu para apresentar defesa escrita no prazo 

de dez dias. O réu foi citado e apresentou defesa inicial, no entanto, não 

houve conclusão da fase instrutória até o momento. Após, volveram-me 

conclusos para decisão.

II. É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Fundamentos

III. Trata-se de ação penal em curso em face de Heleno José da Silva, 

qualificado nos autos, denunciado pela prática do delito de ameaça, 

previsto nos art. 147 do CP , cuja pena máxima em abstrato é de 06 meses 

de detenção.

IV. O delito em comento prescreve em 03 anos, conforme previsto no 

artigo 109, inciso VI, do CP , haja vista que a pena máxima em abstrato, no 

vertente caso, é inferior a um 01 (um) ano.

V. Compulsando os autos verifico que a denúncia foi recebida em 

19/03/2015 – (fls. 52/53), tendo, portanto, decorrido mais de 03 anos da 

data de recebimento da ação até hoje, sem qualquer causa interruptiva da 

prescrição, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado, 

impondo-se a extinção da punibilidade do agente.

 Dispositivo

VI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP .

 VII. Após o trânsito em julgado:

? Procedam-se as anotações e comunicações constantes no art. 974 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

? Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.

VIII. Cancelo a audiência designada para o dia 15 de agosto de 2018.

IX. Sem custas.

X. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423613 Nr: 29347-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRLDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:OAB/MT 20.927, MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, Rodrigo Faria 

Gardin - OAB:8849

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de agosto de 2018, às 14h00min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono constituído pelo acusado para que tome 

ciência da audiência.

III. Expeça-se mandado para intimação para a vítima, as testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato.

IV. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Considerando tratar-se de processo que possui prioridade em sua 

tramitação, por ser o réu pessoa idosa, determino maior celeridade no 

cumprimento da deliberação retro, em atendimento ao determinado pela 

Corregedora Geral da Justiça, no Ofício 02/2018-DAPI – CGJ/DAPI.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423613 Nr: 29347-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRLDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:OAB/MT 20.927, MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, Rodrigo Faria 

Gardin - OAB:8849

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara ter sido convocado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para reunião nesta data, resta prejudicada a realização do 

presente ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 471647 Nr: 11513-60.2017.811.0042

 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: JDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de 

urgência que Juscélia Dias dos Santos promove em face de Oswaldo 

Calixto Ribeiro Appel.

II. Defiro o pedido de fls. 95 e, por corolário, designo nova audiência de 

conciliação/mediação para o dia 08/10/2018, às 15h20min, observando a 

antecedência mínima de 30 dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. A 

audiência de conciliação será realizada pelo conciliador desse juízo, o qual 

devera observar o procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, 

bem como informar as partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, 

inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes 

não sejam amparadas pela lei de assistência judiciaria. Intimem-se as 

partes.

III. Intime-se via DJE o patrono da autora para que tome ciência do ato.

IV. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que tome 

ciência do ato.

V. Conste nos mandados advertência de que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 

334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

(CPC, art. 334, § 9º).

VI. Expeça-se o necessário.

 VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436975 Nr: 13301-46.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10.044

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara ter sido convocado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso para reunião nesta data, resta prejudicada a realização do 

presente ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 347968 Nr: 8738-14.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER DE ASSIS BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pela defesa e, por corolário, designo o dia 24 de 

agosto de 2018 às 16h00min.

Por se tratar de réu preso, requisite-se sua apresentação ao Sistema 

Prisional.

Determino que o cumprimento dos mandados sejam realizado pelo Oficial 

de Justiça plantonista.

Considerando que a vítima solicitou ser acompanhada por advogado, para 

a defesa dos interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta 

Comarca.

 Advirto que a vítima deverá comparecer no Núcleo de proteção à Mulher 

da Defensoria Pública Cível para sanar eventuais dúvidas relativas ao 

processo.

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência retro designada, conforme 

estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.

Atualize-se, junto ao sistema Apolo, o endereço da vítima, qual seja: Rua 

6, Quadra 38, Lote 40, Bairro Brasil 21, Cuiabá-MT, bem como seu atual 

número de telefone: (65) 99296-8660.

Saem os presentes intimados.

Intimem-se.

Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 466829 Nr: 6632-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, HEYTOR 

MOREIRA DOS SANTOS (ESTAGIÁRIO) - OAB:15212/E, ISABELLY 

FORTUNATO - OAB:21705-B, LUCAS BERNARDINO - OAB:12027-OAB 

MT, VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - OAB:8865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZENI MUNIZ - 
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OAB:10281/MT

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelas partes.

 Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

Cumpra-se, conforme preteritamente determinado, o quarto ponto do item 

XIII de fl. 166/166 verso.

Após, concedo prazo sucessivo de 10 dias para apresentação de 

alegações finais via memoriais escritos pelas partes e, após, ao MP.

No seguimento, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 418528 Nr: 23807-18.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO FRANK MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 XXII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo parcialmente procedente o pedido confeccionado na peça inaugural 

pela acusação e, por corolário:® absolvo o réu em relação ao delito de 

ameaça (CP, art. 147), nos termos disposto no art. 386, III, do CPP e;® 

condeno o réu Victor Hugo Frank Magalhães, vulgo “victor cabeção”, 

brasileiro, convivente, nascido em 25/07/1990, natural de Cuiabá, filho de 

Leide Maria de Magalhães e Brides Pinto Magalhães, residente e 

domiciliado na Rua 123, Quadra 31, n. 17, Bairro Tijucal, nesta Capital, 

como incurso na sanção do artigo 129, § 9º do Código Penal, cuja pena, in 

abstrato é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos:1.Cálculo da 

penaCrime:Lesão Corporal – (CP, art. 129, § 9º)Pena in abstrato:Detenção 

de 03 (três) meses a 03 (três) anos (..) .Aferidas as circunstâncias 

judiciais passo à dosagem da pena na forma do art. 68 do CP, conforme 

quadro abaixo:FundamentaçãoPenaPena base:Consideradas e verificadas 

as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 

68 do CP, estabeleço a pena base em:07 (sete) meses de 

detenção.Agravantes:Considerando a presença da agravante disposta no 

art. 61, I, do CP (reincidência), aumento a pena em 02 (dois) meses de 

detenção, passando a mesma para:09 (nove) meses de 

detenção.Atenuantes:Considerando a presença da atenuante de 

confissão (CP, art. 65, III, “d”) reduzo a pena em 02 (dois) meses de 

detenção, passando a mesma para: 07 (sete) meses de detenção.Causas 

de aumento/diminuição de pena e pena definitiva:Não verifiquei, no 

vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de 

diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 07 (sete) meses 

de detenção.Da detraçãoXLVI.Considerando que o réu não foi preso em 

flagrante, não se faz necessário a realização de detração.Do regime de 

cumprimento de pena. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 499296 Nr: 38415-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 Autos n. 38415-50.2017.811.0042.

I – Em decorrência da readequação de pauta antecipo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22.8.2018, às 17:05 horas.

 II – Tendo em vista a urgência da medida, determino que o cumprimento 

dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.

III – Intime o Dr. João Fernandes de Souza (OAB/MT n. 5.721) via DJE.

IV – Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 15 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.: 499523 Nr: 38604-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 Autos n. 38604-28.2017.811.0042.

I – Em decorrência da readequação de pauta antecipo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22.8.2018, às 17:05 horas.

 II – Tendo em vista a urgência da medida, determino que o cumprimento 

dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.

III – Intime o Dr. João Fernandes de Souza (OAB/MT n. 5.721) via DJE.

IV – Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 93830 Nr: 2497-87.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ESMM, ERM, OAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:19773/O

 4. Dispositivo

Considerando o exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na 

inicial e Extingo o processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC, para:

 4.1 Confirmar a decisão liminar que Suspendeu o Poder Familiar da 

Requerida Leidiele Colleto Benicio, em relação à filha E. S. C. M., e manter a 

referida suspensão pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação 

da presente sentença, nos termos do art. 1.637 do CC, e dos artigos 22 e 

24 do ECA;

4.2 Manter a guarda compartilhada da criança E. S. C. M. em favor do 

genitor Eusimar Ribeiro Mota e a tia-avó paterna Osmarina Alves da Luz, 

nos termos do art. 33 do ECA, tornando-a permanente;

4.3 Expeça-se o Termo de Guarda Permanente;

4.4 Aplico a criança E. S. C. M., a Medida de Proteção prevista no artigo 

101, inciso IV, do ECA, razão pela qual determino a inclusão em serviços e 

programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da 

família. Oficie-se ao CREAS e CRAS para a devida inclusão e 

acompanhamento;

4.5 Tendo em vista o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (art. 163, parágrafo único), após o trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se o mandado de averbação no registro de nascimento;

4.6 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

4.7 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se;

 4.8 Em seguida, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 92938 Nr: 1656-92.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MLRR, QRR, MGRD, YVRD, TVRX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR, MDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Feliciano Moreira 
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-OAB-6833 - OAB:6833/MT

 Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Improcedente a Ação de Destituição do Poder 

Familiar em face dos requeridos Rosenilda Ramos e Marinaldo Duarte 

Pereira, e Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC, para:

1. Revogar a decisão de folhas 37/38.

2. Aplico aos adolescentes Q. R. R., Y. V. R. D. e T. V. R. X. e da criança 

M. G. R. D., a Medida de Proteção prevista no artigo 101, inciso IV, do ECA, 

razão pela qual determino a inclusão em serviços e programas oficiais ou 

comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Oficie-se ao 

CREAS e CRAS para a devida inclusão e acompanhamento;

3. Oficie-se ao Conselho Tutelar da respectiva região para que realize o 

acompanhamento do núcleo familiar pelo período de 01 (um) ano, com o 

envio de relatório trimestral a este Juízo, devendo caso necessário adotar 

as medidas previstas no art. 136 do ECA;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 100197 Nr: 3843-39.2016.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, BCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rodrigues Carvalho 

- OAB:10245

 4. Dispositivo

Considerando o exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na 

exordial e Extingo o Processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC, confirmando a liminar de fls. 59/60.

4.1 Mantenho a determinação do afastamento do Sr. Amâncio Lázaro da 

Silva, em relação à criança B. C. A. S., devendo manter uma distância 

mínima de 1.000 (mil metros), nos termos do art. 130 do ECA.

4.2 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.3 Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública dando lhes 

ciência da sentença.

4.4 Após, com o trânsito em 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.: 83975 Nr: 37-98.2013.811.0063

 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): EdTVXL, ARdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves de Souza 

Filho - OAB:6293A, Fernando Garcia Barbosa - OAB:17.134, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024-4, Mayna Dantas de Carvalho 

Santos - OAB:9.052

 PROCESSO SENTENCIADO

Vistos, etc...,

 O processo foi sentenciado às fls. 24/25, sendo que a Empresa de 

Transporte Viação Xavante Ltda, interpôs Recurso de Apelação às fls. 

30/38, foi improvido conforme v. acordão de fls. 71/76.

Assim, determino que:

a) Intimem-se as partes dando lhes ciência do retorno dos autos.

b) Enviem-se os autos em carga ao MP.

c) Publique-se para ciência dos advogados Breno Del Barco Neves 

(OAB/MT 6.743), João Carlos Brito Rebello (OAB/MT 6.024-A), Fernando 

Garcia Barbosa (OAB/MT 17.134)

d) Após, voltem-me conclusos.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 81722 Nr: 1223-93.2012.811.0063

 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): MPEePL, MGZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Siliane Luz Fernandes 

- OAB:13.121-A

 PROCESSO SENTENCIADO

Vistos, etc...,

 Trata-se de apuração de infração administrativa, onde o requerido (Mario 

Gonçalo Zeferino) foi condenado por sentença ao pagamento de multa no 

importe de 3(três) salários mínimos para cada um, por descumprimento as 

normas do ECA e da portaria 011/COORDJ/JIA.

O Ministério Público emitiu parecer pugnando pelo cumprimento da 

sentença às fls. 90/91.

O cumprimento da sentença deve ser iniciado, já que a mini reforma do 

CPC, extinguiu a dicotomia que existia entre o processo cognitivo e o 

processo executório, com ações distintas, passando a execução de 

sentença a ser uma simples fase do procedimento, sem maiores 

formalidades como ocorria.

Portanto, determino que:

a) Não foi possível intimar o requerido pessoalmente para quitar o débito 

devido, conforme o teor da certidão de fls. 105.

b) Assim, por possuir o requerido advogado constituído, intime-se o 

devedor na pessoa de seu advogado constituído às fls. 22, para que 

pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescido ao valor da condenação à multa 

de 10% prevista no artigo 523 do CPC .

c) Não cumprindo o requerido a obrigação que lhes foi imposta em 

cumprimento ao artigo 523, § 1º do CPC, aplico a multa de 10%.

d) Publique-se para ciência da advogada Flávia Siliane Luiz Fernandes 

OAB/MT 13.121ª.

e) Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

f) Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 109809 Nr: 1844-80.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdFL-M, ALAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto da Cunha Macedo - 

OAB:8074, Geraldo da Cunha Macedo - OAB:7.077/MT, Gustavo 

Henrique Cunha Macedo - OAB:23.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – O Ministério Público manifestou-se às fls. 160/161, pugnando pela 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 354 c/c 485, 

IV, do CPC .

II - Observa-se que o feito versa exclusivamente sobre matéria de direito, 

razão pela qual, conforme preconiza o artigo 355, I, do CPC , não há 

necessidade de dilação probatória . Nesse sentido já decidiu o STJ: “ 

REsp. 2832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8-90, DJU 17.9.90);

III – Assim, determino que:

a) Voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo o 

código 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 111618 Nr: 3326-63.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IJGM, LGGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA CALLEJAS REICHERT - 

OAB:19673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 a) Intime-se a advogada Olivia Fernandes Boretti OAB MT 12.948 para 

impulsionar o processo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o 

artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Após, dê-se vistas ao Ministério Público para ciência e requisição do 

que entender de direito;

c) Em seguida, voltem-me conclusos.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 90281 Nr: 2784-84.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, AMdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS 

CARVALHO - PRCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos etc...,

 Em petição às folhas 79/80, a empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel de 

Cuiabá – LTDA alegou que vem prestando atendimento ao paciente M. de 

C.L, sem, contudo receber a contraprestação por parte do Estado de Mato 

Grosso.

Entretanto, vislumbra-se que a empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel 

de Cuiabá – LTDA, não é parte nestes autos, assim todo e qualquer pedido 

referente ao tratamento do adolescente M. de C.L., deverão ser dirigidos 

diretamente ao Autor da presente demanda que no caso destes autos é a 

Defensoria Pública.

Pelo exposto, dê-se ciência a Defensoria Pública e ao Advogado 

subscritor da petição de folhas 79/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 106084 Nr: 3088-78.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEDSP, SLDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR - OAB:21.087, Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 URGENTISSIMO.

Vistos etc...,

 I – Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 107/108, e designo 

audiência justificação para o dia 14/09/2018 as 16h30.

II - Expeçam-se mandados de intimação para:

a) Responsáveis da Empresa Pronto Clínica,

b) Genitores da Criança,

c) Secretário de Estado de Saúde.

III - Conste no mandado a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

IV - Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

V – Publique-se para ciência do advogado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107514 Nr: 4338-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRS, RDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGELICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:22.238, GISELE SILVA NASCIMENTO - OAB:11740, 

MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA ALVES - OAB:22036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 4338-49.2017.811.0063, Protocolo 107514, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 88969 Nr: 1379-13.2014.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TO, DPT, HdBT, PEPdBPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10129/MT, Olair de Oliveira - OAB:14547, REGINALDO SIQUEIRA 

FARIA - OAB:7028

 Em razão do exposto, julgo extinto o presente procedimento, na forma do 

art. 487, I, do CPC para determinar:a)Realize-se a desinterdição do local 

denominado Chacará do Salu, caso este já não tenha sido desinterditado 

por intermédio de outra decisão.b)Determino que o referido 

estabelecimento seja incluso na lista de estabelecimentos a serem 

fiscalizados pelos Agentes da Infância, e, sendo constatado o 

descumprimento de qualquer norma referente ao ECA ou a Portaria 

011/2007/COORD/JIA, deverá ser imediatamente comunicado ao Ministério 

Público para ciência e providências que entender necessárias.c)Intime-se 

o Ministério Público dando lhe ciência da decisão, bem como o requerido 

por intermédio de seu advogado.d)Nada sendo requerido, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 84835 Nr: 989-77.2013.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SO, SL, JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SA, GOds, HKdOFQ, HdS, RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Grassi de Oliveira - 

OAB:12.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Grassi de Oliveira - 

OAB:12.285

 Em razão do exposto, Julgo extinto o presente procedimento com 

julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC para:1) Aplicar a 

Sheila Almeida a penalidade de multa de 03 (três) salários mínimos 

vigentes à época da autuação, exigível a partir do trânsito em julgado da 

sentença, em razão da violação da norma dos artigos 94 e 247, § 1º, 

ambos do ECA.2) Aplicar sobre o valor da multa correção monetária a 

partir do trânsito em julgado da sentença, sem prejuízo da incidência dos 

juros de mora devidos em cobrança de dívidas contra a Fazenda 

Pública;3) A multa deverá ser depositada em favor do Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente, em até 30 dias após o trânsito em julgado da 

presente decisão, comprovando-se o cumprimento da obrigação em até 05 

dias do depósito, observando-se os seguintes dados bancários: Banco do 

Brasil; conta corrente nº 60.666-9; agência 3834-2;4) Certifique-se o 

trânsito em julgado. Feito isento de custas, tal como disposto no artigo 141, 

§ 2º, do ECA;5) Intimem-se as partes. Cumpra-se.6) Publique-se para 

ciência do advogado constituído.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.:37883 Nr: 1135-60.2009.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARAS ESPECIALIZADAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: M. G. Z.

CITANDO(A): MÁRIO GONÇALO ZEFERINO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/05/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: P. A. P. de C., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através da 

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr. 

Mário Gonçalo Zeferino. DESPACHO: "..., intime-se o requerido por edital 

para tomar conhecimento da sentença de fl. 57/58, bem como para que 

pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 

15(quinze), conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - Afixe-se o edital no 

local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 256, II, do NCPC); III - 

Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital 

de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCP." Eu, Valéria 

Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 
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2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.:93221 Nr: 1953-02.2015.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO E GUARDA C/C PEDIDO DE 

LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: A. P. de A. S, A. J. dos S.

CITANDO (A): ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: I. V. de A. S., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO E GUARDA C/C PEDIDO DE 

LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor da infante I. V. de A. S.; e em desfavor do genitor 

Antônio José dos Santos. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 

3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal do 

requerido Antônio José dos Santos., sendo adequada a citação por edital, 

conforme determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, 

para que no prazo ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA;". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 105695 Nr: 2808-10.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA COM 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. G. do E. S.

CITANDO(A): MARINA GOMES DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: Y. G. de A., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA COM 

PEDIDOS LIMINARES, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante Y. G. de A, e em desfavor da genitora 

Marina Gomes do Espírito Santo. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 

256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal da 

requerida Marina Gomes do Espírito Santo, sendo adequada a citação por 

edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), para que no 

prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antônio Veloso Peleja Júnior

 Cod. Proc.: 16871 Nr: 1143-11.2008.811.0083

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 SIMAO NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 INTIMO O RECLAMADO do desarquivamento dos autos, bem como, para 

promover a digitalização do processo no Sistema Projudi (Oficio Circular nº 

390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antônio Veloso Peleja Júnior

 Cod. Proc.: 17463 Nr: 1733-85.2008.811.0083

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 AMORIM FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SCOLARI TEIXEIRA - 

OAB:11523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 INTIMO O RECLAMADO do desarquivamento dos autos, bem como, para 

promover a digitalização do processo no Sistema Projudi (Oficio Circular nº 

390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônio Veloso Peleja Júnior

 Cod. Proc.: 16891 Nr: 1162-17.2008.811.0083

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT/Rede - Centrais Eletrícas 

Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11682, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 INTIMO O RECLAMANTE do desarquivamento dos autos, bem como, para 

promover a digitalização do processo no Sistema Projudi (Oficio Circular nº 

390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 31211 Nr: 158-75.2008.811.0072

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilce Neves Saikkonen

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cícero Alves Leite - OAB:10.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido formulado (Ref. 66).

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Edital

RETIFICAÇÃO AO EDITAL N. 001/2018/JECRIM

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal 

Unificado da Comarca de Cuiabá Mário Roberto kono de Oliveira, no uso de 

suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 

6/2014/CM, de 07/03/2014, vem RETIFICAR o Edital nº 001/2018, 

disponibilizado no DJE, nº 10312 de 08/08/2018, referente ao processo 
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seletivo para o credenciamento de pessoas físicas nas áreas de 

Assistência Social e Psicologia, para atuarem no Juizado Especial Criminal 

Unificado da Comarca de Cuiabá-MT, de modo a corrigir os erros materiais 

apontados no item 3, referente ao período e local das inscrições:

3.1; As inscrições deverão ser realizadas no período de 03/09/2018 a 

17/09/2018 (somente em dias uteis), das 08:00 as 19:00 horas , na sala do 

Administrativo, do JECRIM-Juizado Especial Criminal Unificado da Capital, 

localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 450, Centro, Cuiabá-MT.

Os demais itens ficam inalterados, e para que chegue ao conhecimento de 

todos, é que foi expedido o presente edital.

Publique-se.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

Mário Roberto Kono de Oliveira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124082 Nr: 5063-41.2017.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Passodore - 

OAB:6084, Vinicius Manoel - OAB:19532/B

 Indefiro, portanto, o pedido de desentranhamento.Superadas tais 

questões, preenchidos os requisitos dos artigos 41 e 44, do CPP e 

ausentes as condições previstas nos artigos 395 e 397, do CPP, RECEBO 

A DENÚNCIA na forma proposta e designo audiência de instrução para o 

dia 06.09.2018 às 14h30m, nos termos do artigo 399, do CPP.Intimem-se 

as partes, seus patronos e testemunhas.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 121075 Nr: 2157-78.2017.811.0062

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Bitar Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elidio Honorio dos Santos - 

OAB:OAB/MT 2188

 Visto.

Em consulta realizada no sistema Apolo, bem como site do TJMT, não se 

constatou antecedentes criminais em nome do Antônio Bitar Filho, e, 

tampouco homologação de transação penal neste Juízo. Diante disso, 

DESIGNO audiência preliminar, nos termos do art. 72 da Lei n.º 9.099/95, a 

ser realizada no dia 05/09/2018, às 12h30min.

 Ato contínuo INTIMEM-SE as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123930 Nr: 4916-15.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Dias da Luz, Cícero Timoteo de Lima, 

Jose Roberto Bezerra, Raoni Teixeira dos Santos, Gledson Tadaeu de 

Almeida Soares, Darci dos Santos, Manoel da Cruz Pereira, Abadia 

Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HÉLIO NISHIYAMA, 

para devolução dos autos nº 4916-15.2017.811.0062, Protocolo 123930, 

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): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124164 Nr: 5145-72.2017.811.0062

 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): Gutemberg Dariva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Sales de Freitas - 

OAB:7888/MT

 Vistos.

Designo nos termos do artigo 78 da Lei 9.099/95, Audiência de Instrução e 

Julgamento a ser realizada no dia 03/09/2018 às 14h45min.

INTIME-SE o acusado e o advogado constituído da referida audiência, bem 

como se intime o acusado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente os endereços das testemunhas indicadas às fls. 41 para 

posterior intimação ou ainda, para que informe se as testemunhas irão 

comparecer independentemente de intimação no ato.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público às fls. 05/05.

Por fim, considerando que a testemunha indicada às fls. 06 pertence ao 

quadro da Polícia Militar deste Estado, DETERMINO que o Senhor Oficial de 

Justiça proceda a INTIMAÇÃO da Sub Tenente PM Santos, para a 

audiência designada, na pessoa do Comandante Geral da Polícia Militar, 

devendo ser certificado nos autos.

 Ciência ao MP.

Às providências. CUMPRA-SE.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26006 Nr: 717-55.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. R. MARTINS & CIA LTDA - ME, Carlos dos 

Anjos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Batista Venancio - 

OAB:19126, Victor Augusto Medina Martin - OAB:18649

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fato acerca d distribuição da 

carta precatória n.º 2000280-61.2018.8.22.0019 (Projudi), Juízo 

Deprecado1ª Vara do Juizado Especial Criminal Machadinho, para que 

tome(m) conhecimento e diligencie seu cumprimento.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001998-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 30/10/2018, Hora: 10:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002008-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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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: 30/10/2018, Hora: 10:10, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUDINEIA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 30/10/2018, Hora: 09:10, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002004-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUDINEIA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-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 neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 30/10/2018, Hora: 09:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001808-47.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$20.681,17 (vinte mil seiscentos e oitenta e um reais e dezessete 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

n º  6 8 9 6 - 9 1 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  2 4 3 3 - 7 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

5 7 4 8 - 1 1 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  2 9 5 9 5 - 7 6 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 2 4 2 0 - 3 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 2 8 8 - 7 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 2 2 8 6 - 0 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 3 5 9 3 - 9 4 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 2 0 5 7 - 4 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  4 0 0 5 - 9 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 2 3 5 5 - 4 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  5 4 7 3 - 6 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 6 1 5 2 - 2 4 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 5 4 1 3 - 5 1 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

22559-51.2014.811.0042; 13835-53.2015.811.0042; 

1 3 8 7 2 - 8 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 2 8 7 - 9 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 3 8 3 9 - 9 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 3 5 1 9 - 4 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 3 5 4 1 - 9 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 3 5 2 1 - 1 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  e 

23050-53.2017.811.0042, em tramite junto a 14ª Vara Criminal e 8ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se a 14ª 

Vara Criminal e 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001326-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAO CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte exequente 

no valor total de R$ 5.786,28 (cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e 

vinte e oito centavos). Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 12 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003098-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$8.800,50 (oito mil e oitocentos reais e cinquenta centavos), referente 

aos honorários de defensor dativo dos processos de Código 34668, 

30114 e 28232, em tramite junto a Vara única da Comarca de 

Campinápolis-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se a Vara única da Comarca de 

Campinápolis-MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante 
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o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000005-63.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ROSALINA BRUNO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$38.590,19 (trinta e oito mil quinhentos e noventa reais e dezenove 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003100-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$9.240,52 (nove mil, duzentos e quarenta mil e cinquenta e dois reais), 

referente aos honorários de defensor dativo dos processos de Código 

35674, 30957 e 35218, em tramite junto a Vara única da Comarca de 

Campinápolis-MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se a Vara única da Comarca de 

Campinápolis-MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER AZEVEDO RAMOS (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: 30/11/2018, Hora: 11:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 280, DE 16 DE AGOSTO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 17 de agosto de 2018, o artigo 1º da 

Portaria nº 131-2018 de 16.04.2018 que lotou a servidora Anselma Nancy 

Cajango Tarifa, matrícula 6055, cadastrada no CPF 284.477.351-68, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Artigo 2º - Lotar, a partir de 17 de agosto de 2018, a servidora Anselma 

Nancy Cajango Tarifa, matrícula 6055, cadastrada no CPF 284.477.351-68, 

na 2ª Vara Criminal .

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 281, DE 16 DE AGOSTO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso , resolve;

Artigo 1º - Revogar, a partir de 17 de agosto de 2018, o artigo 1º da 

Portaria nº 248-2018 de 20.07.2018 que lotou o servidor An tônio Pereira 

dos Santos Neto, matrícula 20543, cadastrado no CPF 895.159.431-91, na 

2ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Lotar, a partir de 17 de agosto de 2018, o servidor Antônio 

Pereira dos Santos Neto, matrícula 20543, cadastrado no CPF 

895.159.431-91, na 1ª Vara de Família e Sucessões.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000531-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO GUARDA BEM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO JENSEN ROSSI OAB - SP234554 (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre os Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003547-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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LAURO CANDIDO DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003547-15/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Lauro 

Cândido dos Santos. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Vistos, etc. LAURO CÂNDIDO DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a) documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins) e; b) carreando o documento indispensável à propositura da 

demanda (especificamente o comprovante de endereço no qual a autora 

figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência), em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito 

nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003852-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003852-33.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Pan S.A. Réu: 

Júlio Mendes da Silva. Vistos, etc... Considerando que o réu compareceu 

espontaneamente aos autos, dando-se por citado, hei por bem em 

determinar a intimação de seu procurador, para que no prazo de (5) cinco 

dias, manifeste-se sobre o petitório de (id.12095020), após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002384-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA DE CARVALHO BALBINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002384-97/2018 Ação: Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança 

de Aluguéis e Acessórios Autora: Laura Maria de Carvalho Balbino. Ré: 

Ribeiro Vilarinho da Silva & Cia Ltda e Outro. Vistos, etc. CONCLUSÃO 

INDEVIDA. Cumpram-se corretamente os termos das decisões de 

(fls.67/72 – correspondência ID 12630600 e fls.96/97 – correspondência 

ID 13016995). Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

14 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005109-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIR LEME DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. DE SOUZA BORGES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005109-30.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Atair 

Leme de Souza. Executado: C. D. de Souza Borges Me. Vistos, etc. 

CONCLUSÃO INDEVIDA. Cumpram-se corretamente os termos da decisão 

de (fls.46/47 – correspondência ID 13222968). Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004102-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN CONDE (EXECUTADO)

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

CCONDE SUPERMERCADOS LTDA (EXECUTADO)

C REZENDE DA SILVA (EXECUTADO)

CLAYTON REZENDE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004102-32/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial c/c Tutela 

Provisória de Urgência de Natureza Cautelar (Arresto) Exequente: 

Atacadão S/A. Executados: CConde Supermercados Ltda e Outros. 

Vistos, etc. Analisando a questão posta à liça e considerando a decisão 

proferida pelo Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, no Agravo de 

Instrumento nº1007962-50/2018 da Quarta Câmara de Direito Privado, 

determino a devolução das mercadorias arrecadadas/penhoradas, nos 

exatos termos do auto e relatórios de (fls.252/291 – correspondência ID 

13697276 a ID 13698833, fl.05), expedindo-se o necessário. Após, em 

cumprimento a decisão proferida pelo Juízo Recuperacional da 4ª Vara 

Cível desta Comarca, no Processo Judicial Eletrônico nº 

1004067-72.2018.8.11.0003, suspenda-se a presente execução, pelo 

prazo de (180) cento e oitenta dias, contados da data do deferimento do 

processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso de 

tal prazo. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004300-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004300-69/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Declaratória de 

Inexistência de Débito Autor: Cristiano Rodrigues de Oliveira. Ré: 
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Anhanguera Educacional S/A (Cesur). Vistos, etc. Considerando os 

termos do petitório de (fls.124/131 – correspondência ID 14408486), 

verifico que a parte autora pretende, apenas e tão somente, a majoração 

da multa diária, todavia, não vejo – ao menos por ora – necessidade de 

majoração da astreintes fixada no despacho inicial, assim sendo, 

mantenho na íntegra os termos da decisão atacada, por seus próprios 

fundamentos. Cumpram-se os demais termos da decisão de (fls.106/110 – 

correspondência ID 13738150). Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 14 de 

agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004957-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES CADIDE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINNEA MARA BUENO DE GODOI DA SILVA (RÉU)

ADERLEY JOSE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004957-11/2018 Ação: Anulação de Negócio Jurídico Autor: 

Aristóteles Cadidé da Silva. Réus: Aderley Jose da Silva e Outra. Vistos, 

etc. ARISTÓTELES CADIDÉ DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Anulação de Negócio 

Jurídico” em desfavor ADERLEY JOSE DA SILVA e DINNEA MARA BUENO 

DE GODOI DA SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que a magistrada da Terceira Vara Cível declinara 

competência a fim de que o presente feito tramitasse reunido/apenso ao 

Processo Físico sob nº5853-76.2015.811.0003 (Código – 779153), em 

trâmite nesta Vara, intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (15) quinze dias, comprove nos autos a correta 

distribuição da presente demanda junto ao Cartório Distribuidor. 

Transcorrido o prazo, certifique-se nos autos e, venham-me conclusos 

para o devido cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 14 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001370-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNICO TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOMINGOS DA SILVA OAB - SP321158 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN NICOLAS DA SILVA (EXECUTADO)

THAIVON HANS DE CAMPOS (EXECUTADO)

T H DE CAMPOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARACELI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001370-78/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Único Tecnologia Em Pavimentos Especiais Ltda. Executados: T. H. De 

Campos & Cia Ltda ME e Outros. Vistos, etc. Sobre a alegação de 

conexão com o feito PJe nº1000366-06.2018.8.11.0003, em trâmite na 

Segunda Vara Cível desta Comarca, manifeste-se a parte exequente, via 

seu bastante procurador, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438791 Nr: 7458-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO MARIA DE ASSIS HENRIQUES, EDMEIA DE 

ALMEIDA HENRIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, EDNEI DIAS 

IBRAHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA 

HENRIQUES - OAB:82957, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, GISELLA CRISTINA 

KNEIP ROSA SILVA - OAB:9587/MT

 intimar a parte executada para, querendo, manifestar-se no prazo de (5) 

cinco dias, nos termos do artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil, 

quanto aos Embargos de Declaração de fls. 426/427.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731694 Nr: 12044-11.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CLEISIMAR DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, JEFFERSON MASSAHARU ARAKI - OAB:33.824/PR

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por Rivel 

Administradora de Consórcios Ltda, assim, via de consequência, 

mantenho a decisão (fl.135/138v), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,15/agosto/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703650 Nr: 11627-29.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM HERBSTER LOPES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20621/O

 Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por JOAQUIM HERBSTER LOPES GONÇALVES, em 

desfavor de OSMAR FERREIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos 

e o faço com fulcro nos artigos 775 c/c 485, inciso VIII, ambos do Código 

de Processo Civil. Custas pelo exequente.Com o trânsito em julgado, e 

p a g a s  a s  c u s t a s ,  a o  a r q u i v o  c o m  a s  d e v i d a s 

b a i x a s . P u b l i q u e - s e . I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e . ” R o n d o n ó p o l i s - M t . , 

15/agosto/2.018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711869 Nr: 6901-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EROULTHS CORTIANO JUNIOR 

- OAB:OAB/PR 15.389, GUILHERMO PARANAGUÁ E CUNHA - 

OAB:OAB/PR 37.358

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto ao despacho de fls. 99.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 362 de 590



 Cod. Proc.: 281609 Nr: 5040-40.2001.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR PEREZ BEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:40.044, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651

 Intimação dos advogados das partes, para no prazo legal 

manifestarem-se nos autos, em face do prazo final para cumprimento dos 

termos do acordo (30/04/2018) requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747665 Nr: 6537-35.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANDIRA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:OAB/MT15687A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 6537-35.2014

Ação: Repetição de Indébito c/c Indenização

 Autora: Silvandira de Souza Pereira

Ré: BV Financeira S/A

 Vistos, etc...

 Silvandira de Souza Pereira, com qualificação nos autos, ingressara com 

a presente ação em desfavor de BV Financeira S/A, com qualificação nos 

autos.

 Citada, contestara o pedido, manifestando-se a parte autora, e após 

devidamente processado, vieram-me conclusos.

 D e c i d o:

 A pretensão levada a efeito pela autora (fl.170), qual seja, a expedição de 

ofício junto ao Banco Itaú S/A, não tem nenhuma pertinência com o caso 

em desate, por isso, indefiro.

 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.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 12 de setembro 

de 2018, às 16:00 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, 15/agosto/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721377 Nr: 2400-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045/MT

 Do advogado do Embargante, para no prazo de (5) cinco dias, informar o 

endereço das testemunhas, arroladas às fls. 17/18.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701130 Nr: 9108-81.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H D DE JESUS - CONVENIÊNCIA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTAÇÕES EDUARDO MICHELIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9108-81.2011

Ação: Indenização

Autor: HD de Jesus – Conveniência – ME.

Ré: Plantações Eduardo Michelin Ltda.

Vistos, etc.

HD DE JESUS – CONVENIÊNCIA - ME, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação De 

Indenização’ em desfavor de PLANTAÇÕES EDUARDO MICHELIN LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, no final de 2005 a parte ré, por meio de seu representante legal, 

propôs um contrato de terceirização de serviços de transporte de 

mudanças com a pessoa do Sr. Luiz Francisco da Cruz; que, o Sr. Luiz 

Francisco abriu uma empresa tendo como representante/sócia a sua 

esposa, Sra. Helena Dias de Jesus; que, na época o Sr. Luiz Francisco 

possuía um veículo, qual seja, caminhão Ford Cargo Baú, sendo que 

executou durante o ano de 2005 a 2009 executou vários serviços para a 

ré; que, referido veículo foi alienado para cobrir dívidas contraídas em 

favorecimento da parte autora; que, no final do ano de 2009 a parte ré 

alienou parte do imóvel onde estava situado a empresa Fazenda 

Plantações Eduardo Michelin; que, naquela ocasião o Sr. Luiz Francisco 

era funcionário da requerida, e teve seu contrato de trabalho rescindido; 

que, posteriormente o diretor da requerida, Sr. Philippe Carthy, procurou a 

parte autora com nova proposta de terceirização; que, diante do novo 

contrato a parte autora adquiriu dois novos veículos, uma vez que era 

clausula impositiva do contrato; que, a autora realizou todos os esforços 

necessários para atender o que previa as expectativas necessárias ao 

fiel cumprimento do contrato; que, a maior parte dos investimentos foram 

realizados mediante concessões de empréstimos bancários; que, em julho 

de 2009 novamente a parte autora foi procurado pelo representante da ré, 

Sr. Fhilippe Carty, dessa vez propondo a realização de transporte de 

pessoas com utilização de micro-ônibus; que, foi necessário a obtenção 

de novo empréstimo; que, uma das exigências da parte ré era a aquisição 

de um veículo sobressalente para o fim de garantir a viabilidade do 

serviço; que, sequencialmente a parte autora também recebeu a proposta 

de realizar o serviço de transporte de borrachas para a requerida; que, 

necessário foi a aquisição de mais um caminhão; que, a parte autora 

realizou ainda a contratação de motorista, tendo que arcar com os 

encargos trabalhistas inerentes; que, por a exigência da parte requerida a 

parte autora realizou a contratação de 5 (cinco) motoristas; que, diante 

das expectativas normais da prolongação do contrato a requerente 

realizou diversos investimentos; que, o Sr. Luiz, sócio da requerente se 

viu obrigado a vender inclusive a própria moradia para realizar o 

pagamento das dívidas contraídas; que, houve rescisão unilateral e 

imotivada de todos os contratos entabulados entre a parte autora e a parte 

ré; que, a ação deve ser julgada totalmente procedente; que, deva ser 

declarada a rescisão unilateral e imotivada dos contratos; que, faz jus a 

indenização por perdas e danos; que, faz jus aos lucros cessantes no 

montante de R$ 112.911,54 (cento e doze mil novecentos e onze reais e 

cinquenta e quatro centavos); que, deve ser condenada a requerida ao 

pagamento de danos emergentes no valor de R$ 446.385,86 

(quatrocentos e quarenta e seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e 

oitenta e seis centavos); que, deve a ré ser condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), bem como nos honorários de sucumbência atribuindo a causa o 
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valor de R$ 859.297,40 (oitocentos e cinquenta e nove mil duzentos e 

noventa e sete reais e quarenta centavos), postulando a demanda sob o 

manto da assistência judiciária gratuita.”

Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo:

“Que, preliminarmente os direitos pleiteados pela parte autora estão 

prescritos eis que da propositura da demanda até a citação da parte ré 

transcorreram 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses; que, no mérito inexiste 

dever de indenizar; que, os investimentos das parte autora para 

desempenhar os serviços que assumiu são de sua obrigação e não da ré; 

que, a até nunca excedeu os limites nem os princípios do contrato; que, 

inexiste nexo de causalidade entre os pedidos da parte autora; requereu a 

improcedência da demanda; com a condenação da autora em custas e 

honorários.”

Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora (fls. 275/277).

Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de 

dilação probatória (Fls. 278/279), oportunidade onde a parte ré pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide e a autora deixou seu prazo transcorrer 

in albis (certidão de fls. 282), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

D E C I D O:

HD de Jesus – Conveniência – ME aforou a presente ação em desfavor da 

instituição de Plantações Eduardo Michelin Ltda, pois, segundo alega teve 

unilateralmente o contrato rescindido após ter realizado vários 

investimentos, e, em razão dos fatos esposados, faz jus aos danos 

pleiteados em sede da exordial.

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a 

prova documental produzida dá suporte a um seguro desate da questão, 

por isso, passo ao julgamento antecipado da lide e o faço com amparo no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, convém salientar que a ré em sua contestação apresentou 

prejudicial de mérito de prescrição, asseverando que houve o transcurso 

de prazo de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, sem ter sido interrompido 

o prazo prescricional, pugnando assim pela extinção com julgamento de 

mérito da demanda.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e, diante da prejudicial de mérito trazida à colação, tenho comigo 

que a presente ação merece ser extinta.

Com efeito, em se tratando de ação envolvendo pretensão de reparação 

civil, o prazo prescricional aplicável é o trienal, consoante previsão do 

artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil:

 “Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

 (...)

V - a pretensão de reparação civil;”

 Na questão em desate, o autor interpôs a presente demanda em 28 de 

setembro 2011, sendo que a efetiva citação da parte ré somente ocorreu 

em 04 de agosto de 2017 (fls. 241), ou seja, efetivamente em prazo 

superior ao que preceitua a diploma legal acima citado.

Ademais, a inércia da parte autora restou demonstrada por diversas 

vezes, contribuindo de maneira direta para o deslinde do feito, 

configurando causa sine qua non para o reconhecimento da prescrição.

 Portanto, não vislumbro qualquer caso que impeça esse juízo de acolher a 

prejudicial de mérito aventada pela parte ré.

 Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

 “RECURSO ESPECIAL Nº 1.732.346 - CE (2018/0070304-0) RECORRENTE 

: ESMALTEC S/A ADVOGADOS : GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES 

VIEIRA JÚNIOR - CE017561 SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE - 

CE016215 BRUNO MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTRO (S) - 

CE027480 RECORRIDO : CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10A 

REGIAO ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS MENDONÇA DE ALENCAR - 

CE008267 ANTONIA IZETE MENDONÇA DE ALENCAR - CE010111 

DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela ESMALTEC S/A, 

com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, 

assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO 

PRESCRICIONAL. REGIME ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. 

INÉRCIA IMPUTADA À EXEQUENTE. SÚMULA 7. 1. Ocorrendo despacho 

citatório antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, 

aplica-se o entendimento esposado no art. 174, parágrafo único, inciso I, 

do CTN, na sua redação anterior. 2. O Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou o entendimento de que a verificação da aplicação da Súmula 

106/STJ demanda análise probatória, inviável em Recurso Especial pelo 

óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido (REsp 

1650742/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 9/3/2017, DJe de 20/4/2017). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO 

FISCO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A alteração da conclusão do 

Tribunal de origem de que a citação tardia da executada decorreu da 

inércia da Fazenda Pública demandaria o revolvimento do acervo 

fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. 

Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1483361/MG, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe de 

4/4/2017). Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do RISTJ 

não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de 

maio de 2018. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator” (STJ - REsp: 

1732346 CE 2018/0070304-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data 

de Publicação: DJ 13/08/2018)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. PRINCÍPIO 

DA NÃO SURPRESA. ARTIGO 10 DO CPC/2015. INFLUÊNCIA NO 

JULGAMENTO. NECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO 

INTERRUPTIVO. DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO. EFICÁCIA 

CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO NO PRAZO 

PROCESSUAL PREVISTO EM LEI. 1. Consoante o Superior Tribunal de 

Justiça, 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o 

fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que 

se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no 

julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se 

confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da 

matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao 

julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais 

passíveis de aplicação para o exame da causa.O conhecimento geral da 

lei é presunção jure et de jure". - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4ª Turma, 

DJe 01/08/2017. (...) (AgInt no AREsp 1124598/SE, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 

12/12/2017) 2. Descarta-se nulidade da sentença, se a falta de abertura 

de vista, à luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, não influenciaria o 

desate da lide tampouco implicaria prejuízo ao processo, mormente, 

quando se constata a indubitável ocorrência de prescrição. 3. Em que 

pese ajuizada a pretensão executiva dentro do prazo prescricional, de 

acordo com os artigos 33, 59, caput, ambos da Lei nº 7.357, o ato citatório 

não restou realizado no prazo processual previsto em lei, tendo ocorrido 

várias tentativas frustradas para a promoção da citação, durante o trâmite 

processual de quase 2 (dois) anos. 4. O despacho judicial que ordena a 

citação consubstancia o marco interruptivo da prescrição, contudo, a sua 

eficácia fica condicionada à existência de citação, na forma e prazo 

previstos na legislação. 5. Inaplicabilidade da Súmula nº 106/STJ ao caso, 

porquanto, além de não vislumbrar atraso inerente ao mecanismo da 

justiça, observa-se que os motivos que inviabilizaram a citação restam 

vinculados à impossibilidade de localizar o endereço da parte Ré, havendo 

a parte Autora contribuído para a inocorrência da angularização da 

relação jurídica processual na origem. 6. Apelo conhecido. Rejeitada a 

preliminar e negado provimento à apelação.” (TJ-DF 20160110687680 DF 

0018942-52.2016.8.07.0001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 01/08/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 13/08/2018 . Pág.: 292/297)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

C/C INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - 

IRREGULARIDADE FORMAL - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240 - AÇÃO AJUIZADA APÓS 

03/09/2014 - FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - REPARAÇÃO CIVIL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 

NA AÇÃO ANTERIOR - PRESCRIÇÃO TRIENAL - OCORRÊNCIA. - Não há 

se falar em não conhecimento do recurso por irregularidade formal, por um 

simples equívoco na indicação do nome do requerente, configurando mero 

erro material, o que não influencia na compreensão da lide - A ameaça ou 

lesão a direito apta a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do 

Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual 

não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas - 
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Ausente a comprovação de que a parte tenha realizado requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT, é o caso de extinção 

do feito por ausência de interesse de agir - É necessário que a ação tenha 

sido ajuizada antes do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, 

para que seja reconhecido o interesse de agir com a apresentação da 

contestação, ainda que ausente requerimento administrativo - Ajuizada a 

presente ação após 03/09/2014, imprescindível o requerimento 

administrativo para caracterizar o interesse processual da parte, o que 

não ocorreu - A pretensão do autor em ser indenizado pelos alegados 

danos sofridos em razão de um acidente de trânsito, prescreve em três 

anos, contados da data em que ocorreu o acidente, consoante regra do 

art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 - Não havendo causa de 

interrupção da prescrição, já que na ação anteriormente proposta não 

houve citação válida, não há como afastar essa prejudicial.” (TJ-MG - AC: 

10024142904499002 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 

06/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018)

Assim, acolho a prejudicial de mérito arguida.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTA a presente 'Ação de Cobrança de 

Indenização' proposta por HD DE JESUS – CONVENIÊNCIA - ME, com 

qualificação nos autos, em desfavor de PLANTAÇÕES EDUARDO 

MICHELIN LTDA, com qualificação nos autos, e o faço com amparo no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil, condenando o autor no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa para cada 

advogado da parte, com fulcro no parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de 

Processo Civil, devendo ser observado o disposto no parágrafo 3º, do 

artigo 98, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis-Mt.,15/agosto/2.018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 833242 Nr: 6614-73.2016.811.0003

 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: EDES BINKOSKI KRUPEK, ANDREIA MACHADO KRUPEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN MARCEL PAISANI - 

OAB:OAB/PR 45467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

AVILA - OAB:MS/6.090, THAYS DA SILVA ROSA SCHWANZ - 

OAB:OAB/MS12963, THIAGO JOVANI - OAB:OAB/MS 11.736

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 6614-73.2016

Ação: Cobrança

 Autor: Edes Binkoski Krupek

Ré: Rodorápido Transportes Ltda

 Vistos, etc...

 Defiro o requerido a (fl.117).

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 23 de outubro de 

2018, às 15:00 horas.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 15/agosto/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 67117 Nr: 2354-80.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PELEGRINO MARTINELLI, ESPÓLIO 

DE ADOLPHO THADEU VIEIRA, ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, 

LUZIA CANDIDA CAMPOS MARTINELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JÉSSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409, 

JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, RENATO 

MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Dos advogados das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestarem se possuem interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 826788 Nr: 5210-84.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CAPELETTO, CRISTIANE ZAVATINE 

CAPELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MABLON FRAGA - OAB:OAB/PR 

59740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação formulada por 

ODILIO BALBINOTTI, em desfavor de WAGNER CAPELETTO e CRISTIANE 

ZAVATINE CAPELETTO, com qualificação nos autos para fixar o valor da 

causa dos embargos à execução em R$ 2.293.619,70 (dois milhões 

duzentos e noventa e três mil seiscentos e dezenove reais e setenta 

centavos) devendo os impugnados serem intimados para recolher a 

diferença das custas, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei. 

Ficam isento da condenação em verba honorária, por ser incabível sua 

aplicação na espécie. A propósito, nesse sentido, a jurisprudência é 

uníssona “A impugnação ao valor da causa é incidente processual. 

Consequentemente, o vencido só pagará as despesas judiciais do 

incidente, não sucumbindo no que se refere aos honorários de advogado” 

(RT - 599/92, 478/196, 492/178 e 501/142 - RSTJ 26/425).Quanto aos 

embargos aventados por Wagner Capeletto, qual seja, de que apresentou 

manifestação constando de forma contrária no relatório da sentença de 

fls.411/413, resta notório que ao dispor no relatório de forma contrária, 

ocorreu em verdade tão somente erro material que nada altera o conteúdo 

decisório.Assim, ainda que demonstre excesso de zelo, uma vez que 

todas as peças contidas nos autos foram devidamente analisadas para a 

prolação da decisão hostilizada, acolho os embargos aventados para 

retificar a parte do relatório onde consta “Sobre a impugnação, não se 

manifestaram os embargantes.”, passando a ter a seguinte redação 

“Sobre a impugnação, manifestaram-se os embargantes.” (fls. 

411-verso).Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

ACOLHO os embargos ofertados, analisando e retificando os pontos 

acima expostos, permanecendo no restante a decisão conforme 

l a n ç a d a . P u b l i q u e - s e . I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e . R o n d o n ó p o l i s - M t . , 

15/agosto/2.018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410776 Nr: 6848-36.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIMENTEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 Retifico a certidão do dia 14/08/2018, vez que houve erro material em sua 

formulação, bem como solicito novamente a intimação das partes para, no 

prazo legal, manifestarem quanto a certidão de fl. 545.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 281012 Nr: 4466-17.2001.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. L. ALMEIDA - PARAFUSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CESSIMO DE OLIVEIRA SILVA, 

MARONITA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Exequente: C. L. Almeida - Parafusos, CNPJ: 

03640903000125, brasileiro(a), Endereço: Rua Fernando C.costa, 1565, 

Cidade: Rondonopolis-MT

Finalidade:para que no prazo de (5) cinco dias, dê andamendo ao feito, 

sob pena de extinção

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc...Considerando os termos da certidão de 

(fl.94), determino à senhora Gestora que cumpra imediatamente os demais 

termos da decisão de (fl.87).Intime-se.Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de 

março de 2017.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:056/2007 CGJ

Nome e Cargo do digitador:Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445531 Nr: 713-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:MT/13.479-B, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro CENTRO 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 fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755981 Nr: 10836-55.2014.811.0003

 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: DEBORA MARTINS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBL ALIMENTOS S/A (GRUPO MARFRIG)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Intimação da parte requerida para no prazo legal contraarrazoar Recurso 

de Apelação de fls. 183/189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716607 Nr: 12002-93.2012.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABASTECEDORA PAULISTA LTDA, CARLOS 

CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES, PEDRO FRANCO DE 

OLIVEIRA, JAIRA CAMARGO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito daS diligênciaS dos 

bairros CENTRO, VILA AURORA, LA SALLE II 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.: 706698 Nr: 1429-93.2012.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, 

BENO HISTER, IVONE HULLER HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro VILA SALMEN 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.: 754652 Nr: 10125-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOVOLVO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI ROCHA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT 

IDE - OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto ao petitório de fls. 66/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732351 Nr: 12579-37.2013.811.0003

 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: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ANTONIO DUARTE, VANDERLEI 

MOREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto ao petitório de fls. 147/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711688 Nr: 6710-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE DE SOUZA BULHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo legal, manifestar quanto a certidão 

do oficial de justiça de fl. 102.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 360919 Nr: 12155-73.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RAFIG BADIE DAUD, RAFIG BADIE DAUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER COSTA SILVA, MARIA DOS REIS 

COSTA, WALTER COSTA SILVA, MARIA DOS REIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 Impulsiono os autos para Expedição de Documentos a fim de certificar a 

tempestividade dos Embargos de Declaração de fls. 174/176 e intimar a 

parte contrária para, querendo, manifestar-se no prazo de (5) cinco dias, 

nos termos do artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418684 Nr: 1138-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MESTRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO SALLES FERREIRA, 

RITA DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA, RITA DA SILVA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, JOEL DA SILVA FERREIRA, ISAQUE DA SILVA FERREIRA, 

NEUZA DA SILVA FERREIRA, MARISTELA FERREIRA PINTO, DANIEL DA 

SILVA FERREIRA, EDSON DA SILVA FERREIRA, NIVALDO DA SILVA 

FERREIRA, CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo legal, manifestar quanto a certidão 

do oficial de justiça de fl. 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713017 Nr: 8114-19.2012.811.0003

 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: MERCEDES - BENZ LEASING DO BRASIL 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASIA & RASIA LTDA, ELTON RASIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON GOMES MACIEL - 

OAB:OAB/MT 18.714 E, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18441/O, LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - OAB:19466/O, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:MT 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 136

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704688 Nr: 12666-61.2011.811.0003

 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: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MARTINS CARDOZO 

DIAS - OAB:252.569/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de (5)cinco dias, depositar a 

diligência do Oficial de Justiça .Conforme item 3.3.7 da CNGC e 

orientações da Central de Mandados, só serão aceitos depósitos 

bancários com apresentação do original, NÃO sendo aceitos 

agendamentos de depósitos, envelope ou cópia de transferências 

bancárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008174-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDE GASES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008174-96.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Materclin – Clínica, Maternidade e Pronto Socorro S/c 

Ltda. Ré: Linde Gases Ltda. Vistos, etc. Compulsando detidamente os 

autos verifica-se que o contrato acostado às (fls.39/46 – correspondência 

ID 10340812) em sua ‘cláusula 13’ elegera, expressamente, a Comarca de 

Cuiabá como foro competente para dirimir eventuais contendas entre as 

partes (art.63, §1º, CPC). Ademais, a parte ré trouxera à baila a 

incompetência do presente Juízo, em sede preliminar à (fl.112 – 

correspondência ID 11538212, fl.02). Instada a manifestar acerca da 

contestação e documentos, a parte autora quedara-se inerte, no que 

concerne a cláusula de eleição do foro (fls.126/134 – correspondência ID 

12566811). É sabido que o artigo 63 do Código de Processo Civil disciplina 

a matéria, foro de eleição. Sobre o tema, eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE 

ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA. É válida a cláusula de eleição de foro 

pactuada em contrato de representação comercial, desde que inexistente 

hipossuficiência entre as partes ou dificuldade de acesso à justiça. 

Remessa dos autos à Comarca de Poços de Caldas/MG que promoveria 

dificuldade de acesso à Justiça para o agravante. Precedentes do E. STJ. 

- Preliminar afastada. Recurso provido.” (TJ-SP 20441521220178260000 

SP 2044152-12.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 

Julgamento: 27/07/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 01/08/2017) Assim sendo, verifica-se que razão assiste à 

parte ré e, via de consequência, declaro a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, pelo que determino a remessa destes 

autos à Comarca de Cuiabá – MT, mediante as cautelas de estilo (art.63, 

CPC). Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de 

agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002599-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002599-73.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Rodorápido Transportes Ltda. Ré: Claro S.A. - Embratel. Vistos, etc... 

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, via seu bastante procurador, 

ingressou com ação “Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor 

de CLARO S.A. - EMBRATEL, devidamente qualificado, aportando aos 

autos a manifestação de (id.14508277), requerendo a intimação da ré, 

para cumprir a decisão de (id.13006081), com o imediato restabelecimento 

dos serviços de internet, sob pena de aplicação de multa diária no 

montante de R$1.000,00 (um mil reais) e, a ré, por sua vez, pugnou pela 

dilação do prazo de (30) trinta dias para cumprimento da liminar, em razão 

de problemas sistêmicos (id.14708660), vindo-me conclusos. D E C I D O: 

Pois bem, analisando a questão trazida à liça pela parte autora, verifica-se 
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que lhe assiste razão, pois, muito embora a ré tenha alegado o 

descumprimento da ordem por falhas sistêmicas, não trouxe nenhuma 

prova aos autos para comprovar suas alegações. Ante o exposto, indefiro 

a pretensão da ré de (id.14708660) e, via de consequência, acolho o 

pedido da autora (id.14508277), com fulcro no artigo 297 do Código de 

Processo Civil, devendo ser intimada a parte ré, para que no prazo de (5) 

cinco dias, restabeleça o fornecimento do serviço contrato (08Mbps), bem 

como, abstenha-se de efetuar a inscrição do nome e CNPJ da empresa 

autora nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de multa 

diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$15.000,00 

(quinze mil reais). Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002444-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS OAB - MT19701/O 

(ADVOGADO)

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002444-41.2016 Ação: Cobrança Autora: Basf S.A. Réu: Espólio de 

Pedro Ivo de Freitas. Representante: Jean Pierre Dias de Freitas. Vistos, 

etc... Pelo que se verifica da certidão de (id.14480885), o réu fora 

devidamente citado e não contestou a ação. Assim, com fulcro no inciso II 

e no parágrafo único do artigo 72 do Código de Processo Civil, nomeio 

Curador Especial o Defensor Público, o qual deverá ser intimado para 

apresentar defesa. Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 15 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000569-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOIZA ALVES COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SILVIA DE OLIVEIRA LEITE (TESTEMUNHA)

LUCIANA SILVA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

NATALIA MARCI BUZZO ROCHA (TESTEMUNHA)

ELISA SANTOS BARRETO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000569-02.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autora: 

Bruna Loiza Alves Coelho. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, 

etc... Em consonância com a certidão de (id.12169653), hei por bem em 

redesignar o dia 21 de agosto de 2018 às 15:00 horas para Audiência de 

Instrução e Julgamento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009956-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO ROMAO DELMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1009956-41.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Renildo Romao Delmiro. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, 

etc. RENILDO ROMÃO DELMIRO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral’ em 

desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo: “Que, o autor é aluno da empresa ré; que, no 

ano de 2013 iniciou o curso de direito na modalidade de bolsa 100% (cem 

por cento), sendo essa composta por 50% (cinquenta por cento) do 

sistema Educa Mais Brasil e 50% (cinquenta por cento) do sistema FIES; 

que, desde 2013 a ré vem cobrando valores do autor de forma indevida, 

inclusive negativando seu CPF de forma indevida; que, houve reiterados 

aditamentos contratuais, inclusive superando o valor das mensalidades; 

que, a negativação do nome do autor somente teve uma resolução após 

procedimento administrativo junto ao Procon; que, novamente em 2017 foi 

o autor surpreendido com novas cobranças; que, além das novas 

cobranças dessa vez a ré também não lançou o nome do autor na 

chamada, como se não estivesse matriculado; que, o autor também não 

tem acesso ao portal de estudos virtual; que, a cobrança da ré é indevida; 

que, no mérito, fosse a dívida declara inexistente e a ré condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, atribuindo a causa o valor 

de R$ 26.498,00 (vinte e seis mil quatrocentos e noventa e oito reais).” 

Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: “Que, diferentemente do 

que alega do autor ele encontra-se regularmente matriculado no 10º 

(décimo) semestre; que, os débitos do autor são legítimos; que, na 

verdade o autor reprovou na disciplina ‘Trabalho de Conclusão de Curso’; 

que, o autor solicitou junto a instituição de ensino ré refazer a matéria no 

primeiro semestre de 2017; que, os débitos são oriundos da referida 

matéria, uma vez que nenhum dos programas de bolsa que autor tinha 

paga por matéria novamente cursadas em razão de reprovação; que, o 

débito do autor é de R$376,08 (trezentos e setenta e seis reais e oito 

centavos), referente a três parcelas de R$125,36 (cento e vinte e cinco 

reais e trinta e seis centavos cada) e ainda R$ 166,80 (cento e sessenta e 

seis reais e oitenta centavos) referente a multas de biblioteca, o que 

totaliza R$ 542,28 (quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e oito 

centavos), conforme extrato financeiro juntado; que, conforme prova dos 

autos a dívida é legítima e a cobrança devida; que, o nome do autor nunca 

este junto ao rol de maus pagadores; que, não há que se falar em ato 

ilícito; que, a ré não cometeu qualquer equívoco ou fato que enseje os 

danos morais na forma pleiteado pelo autor; requer a improcedência da 

demanda, com a condenação do autor em custas e honorários. Juntou 

documentos e telas de sistema.” Sobre a contestação, manifestou-se o 

autor (ID 13647341). Foi determinada a intimação das partes acerca de 

eventual pedido de dilação probatória (ID 13854467), oportunidade onde 

ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID´s 

13976618 e 14044189), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Renildo Romão Delmiro aforou a presente ação em 

desfavor da instituição de ensino Anhanguera Educacional Ltda, pois, 

segundo alega existe cobrança indevida por parte da ré. Alega ainda que 

referida cobrança fez o autor experimentar danos morais de ordem 

indenizável em razão da perda da chance, uma vez que se viu 

impossibilitado de prestar o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, 

bem como requer a declaração de inexistência da dívida cobrada. No 

mérito, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece parcial acolhimento, pois, em que pese à versão defensiva trazida 

na contestação, entendo que a ré não comprovou origem idônea do 

suposto débito, ônus que efetivamente lhe cabia, uma vez que a relação é 

daquela de consumo. Apesar de alegar que referidos débitos são 
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oriundos da necessidade do autor de cursar novamente a matéria 

‘Trabalho de Conclusão de Curso – TCC’, uma vez que reprovou na 

mesma, a ré não comprova por meios irrefutáveis suas alegações. 

Inicialmente pela discrepância entre as datas informadas como reprovação 

e o suposto pedido para novamente cursar a disciplina. Segundo, ao 

afirmar que o autor era titular de benefícios estudantis que não 

contemplam recursar matérias em razão de reprovação, também não 

juntou aos autos quaisquer documentos que firmem sua alegação, 

documentos esses dos quais se presume a existência diante da 

formalidade do ato jurídico existente entre as partes, inclusive com 

participação de terceiros na cadeia consumerista. Evidente ressaltar que 

em que pese a ré elencar toda a dinâmica dos fatos, bem como colacionar 

aos autos alguns documentos, estes não são hábeis a elevar a total 

improcedência da demanda na forma que pretende, em razão de se 

tratarem de telas de sistema de cunho unilateral. A ré, por intermédio de 

seu bastante procurador, ao apresentar a sua peça defensiva e 

documentos não conseguiu comprovar qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Do exposto, declaro inexigível 

a dívida cobrada. No que tange aos alegados danos morais, entendo que 

não merece provimento, pois os acontecimentos que ensejaram o 

ajuizamento da presente ação não motivam qualquer reparação moral, uma 

vez que somente os fatos e os acontecimentos capazes de romper com o 

equilíbrio psicológico do indivíduo devem ser considerados para tanto, sob 

pena de ocorrer uma banalização desse instituto. Sobre a matéria, é a 

lição de Silvio de Salvo Venosa: “Dano moral é o prejuízo que afeta o 

ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo o prejuízo 

transita pelo imponderável, daí porque aumentam as dificuldades de se 

estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se 

de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da 

vida que pode acarretar a indenização. Aqui também é importante o critério 

objetivo do homem médio, o ‘bônus pater familias’: não se levará em conta 

o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com 

fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, 

capaz de resistir sempre as rudezas do destino. Nesse campo, não há 

fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada 

caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como 

contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento 

humano universal.” (in “Direito Civil: Responsabilidade Civil”, 4ª ed., São 

Paulo: Ed. Atlas, 2004, p.39). Tenho que não restaram demonstrados os 

danos morais alegados pelo autor, o que se fazia imprescindível para 

gerar o dever indenizatório. Embora os fatos narrados possam ter trazido 

para o autor um aborrecimento, isto não é suficiente para caracterizar os 

danos morais, passíveis de indenização. Apesar de ter alegado que ficou 

impossibilitado de prestar o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil 

requerendo a aplicação da teoria da perda da chance, não fez o autor 

prova da alegação e mais, prova de prejuízo em razão do exposto. Face 

ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ‘Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais’ promovida por RENILDO 

ROMÃO DELMIRO, com qualificação nos autos, em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, com qualificação nos autos, para o 

fim de declarar inexistente a divida no valor de R$ 542,28 (quinhentos e 

quarenta e dois reais e vinte e oito centavos). Condeno ainda a parte ré ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

20% (vinte por cento) sob o valor da dívida declarada inexistente, 

conforme disposto no art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, e feitas as anotações e comunicação cabíveis, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 16/agosto/2.018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004596-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO SENA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1004596-28.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Francisco Ribeiro Sena Filho. Réu: BV Financeira S/A, 

Crédito Financiamento e Investimento. Vistos, etc. FRANCISCO RIBEIRO 

SENA FILHO, pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor de 

BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, o autor em setembro de 2012 

celebrou para com a ré contrato de financiamento sob o número 

12039000117570/650160440 com a finalidade de adquirir um automóvel 

em 48 (quarenta e oito) parcelas; que, o vencimento da última parcela foi 

em 03.09.2016, mas o autor realizou a quitação do financiamento 6 (seis) 

meses antes; que, o bem objeto do financiamento foi revendido a terceiro, 

inclusive com a devida transferência junto ao órgão competente; que, ao 

dirigir-se até uma loja da cidade com a finalidade de realizar uma compra a 

prazo não foi possível realiza-la tendo em vista a existência de uma 

restrição financeira; que, o autor buscou saber do que era referente a 

restrição, ocasião na qual descobriu quer o apontamento foi realizado pela 

empresa ré; que o valor da dívida é de R$ 3.334,64 (três mil trezentos e 

trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), oriundos do contrato 

acima citado e já adimplido; que, faz juz a indenização por danos; 

requereu liminarmente que fosse suspensa a cobrança; no mérito, que 

fosse declarada ilegal a cobrança e ainda a ré condenada em indenização 

por danos morais, atribuindo a causa o valor de R$ 36.669,28 (trinta e seis 

mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) postulando 

a presente sob o manto da assistência judiciária gratuita. Juntou 

documentos.” A liminar restou parcialmente deferida, não sobrevindo 

recurso. Devidamente citada, contestou os pedidos, onde procura 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que, o 

protesto levado a efeito pela ré é devido e não possui o condão de gerar 

qualquer dano de ordem indenizável; que, o autor esteve por várias vezes 

em atraso para com a ré; que, o protesto levado a efeito refere-se a 

parcela 29/48 vencida em 03.02.2015, somente ocorrendo o pagamento 

em 29.07.2015; que, o protesto foi realizado em 30.06.2015, ou seja, 

anteriormente a quitação do débito; que, inexiste ato ilícito; que, a ré 

apenas exerceu seu regular direito; que, inexiste dano moral indenizável; 

requereu a improcedência da demanda, bem como a condenação da parte 

autora em custas e honorários de sucumbência. Juntou documentos.” 

Sobre a contestação, manifestou-se a autora (ID 10059019). Foi 

determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação 

probatória (ID 10773543), oportunidade onde ambas expressamente 

consignaram o seu desinteresse na produção de demais provas e, assim, 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Cuida-se na espécie de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, onde o autor, Francisco Ribeiro Sena Filho, pretende que a ré, BV 

Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento, o indenize, a título 

de danos morais, em razão de uma dívida quitada levada a apontamento, 

bem como seja essa declarada inexistente. Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante 

dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. 

Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, 

Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No mérito, analisando as razões de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento. Entendo que inexiste nos autos 

qualquer prova que sustente a versão defensiva trazia pela ré em sua 

peça de contestação. A ré, por intermédio de seu bastante procurador, ao 

apresentar a sua peça de bloqueio não conseguiu comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Incontroverso que 

as partes realizaram negócio jurídico e que este restou quitado, inclusive 

com reconhecimento expresso da ré em sede de contestação. Não se 
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mostra aceitável que um dívida quitada em 29.07.2015 permaneça 

protestada cerca de dois anos após, extrapolando o exercício regular de 

direito aventado pela parte ré, configurando evidente abuso e, assim, ato 

ilícito. Ademais, uma vez quitada a dívida era obrigação do credor realizar 

o cancelamento do apontamento, o que não o fez. Em caso análogo, a 

jurisprudência assim tem-se manifestado: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTESTO 

LEGÍTIMO. BAIXA A SER PROMOVIDA PELO DEVEDOR. RECURSO 

REPETITIVO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DIVIDA 

QUITADA. BAIXA NÃO PROMOVIDA PELO CREDOR. ATO ÍLICITO 

CARACTERIZADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA CONHECIDA E NÃO 

PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE I 

- O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso 

Repetitivo n. 1339436/SP consolidou o entendimento de que compete ao 

devedor promover o cancelamento do protesto após a quitação da dívida. 

II – Quanto à inscrição do nome da Autora nos cadastros restritivos de 

crédito é assente na jurisprudência deste Tribunal que compete ao credor 

providenciar, junto ao órgão cadastral de dados, a baixa do nome do 

devedor, sob pena de responder pelos danos causados III – O valor a 

título de dano moral arbitrado na sentença se mostrou razoável e 

proporcional ao dano sofrido pelo autor, cumprindo suas finalidades. IV - 

Apelação Cível da Autora conhecida e não provida. Apelação Cível do Réu 

conhecida e provida em parte para determinar que a Autora promova a 

baixa definitiva do protesto nº 52.121 no 12º Ofício de Notas de 

P l a n a l t i n a / D F . ”  ( T J - D F  -  A P C :  2 0 1 4 0 6 1 0 0 2 3 0 6 4  D F 

0002249-46.2014.8.07.0006, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 21/01/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 211) Evidente ressaltar que em que 

pese a ré elencar toda a dinâmica dos fatos, não fora diligente em 

demonstrar que inexiste culpa de sua parte apta a não ensejar o dever de 

indenizar. Do exposto, declaro inexigível a dívida levada a apontamento. 

No que tange o dano moral, entendo que esse também é ocorrente. Uma 

vez declarada a dívida inexigível, a inscrição do nome do autor no rol de 

maus pagadores por si só configura o dano e, consequentemente, o dever 

de indenizar. Nessa mesma linha é o pacífico entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ANULATÓRIA 

E INDENIZATÓRIA. PROTESTO DE TÍTULO. AGRAVO RETIDO. 

PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. A penalidade 

fixada na demanda revisional foi para que o réu providenciasse na baixa 

da alienação fiduciária no registro do veículo, não se confundindo com o 

pedido formulado na presente ação, atinente a protesto de título. 

PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PURO. DESNECESSIDADE DA 

PROVA DO PREJUÍZO. A prova documental carreada aos autos evidencia, 

forma estreme de dúvidas, que as partes, na lide revisional precedente, 

entabularam acordo, tendo a autora quitado a integralidade do débito. Não 

obstante, passados vários anos da homologação da transação, o réu 

emitiu novo título em relação ao contrato já finalizado, encaminhando-o a 

protesto. Assim, evidenciado o agir arbitrário e abusivo do réu, que 

negativou a autora por dívida já quitada, resulta manifesto o dever de 

indenizar. QUANTUM DEBEATUR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO 

REPARAÇÃO/PUNIÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 

O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender 

ao binômio "reparação/punição", à situação econômica dos litigantes, e ao 

elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo 

tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em 

enriquecimento indevido. Observância, também, dos parâmetros adotados 

pela Câmara em situações símiles. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.... 

(Apelação Cível Nº 70064499171, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 18/06/2015).” 

(TJ-RS - AC: 70064499171 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de 

Julgamento: 18/06/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/06/2015) “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO E REGISTRO DE PROTESTO. EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO 

QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MORAL - IN RE IPSA- DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM R$14.480,00. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. os Juízes da Segunda Turma Recursal 

do Paraná, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento do 

recurso interposto por BV FINANCEIRA (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0011806-18.2014.8.16.0035/0 - São José dos Pinhais - Rel.: Camila 

Henning Salmoria - - J. 13.03.2015)” (TJ-PR - RI: 001180618201481600350 

PR 0011806-18.2014.8.16.0035/0 (Acórdão), Relator: Camila Henning 

Salmoria, Data de Julgamento: 13/03/2015, 2ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 17/03/2015) Resta somente a fixação do quantum 

indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério 

definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até 

mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, 

mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão 

legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou 

mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz 

tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas 

peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do 

dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral: 

“não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46) No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 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 à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’, promovida 

por FRANCISCO RIBEIRO SENA FILHO, com qualificação nos autos, em 

desfavor de BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, para o fim de: a) declarar 

inexigível a dívida levada a apontamento sob o número de protocolo 

980071, no valor de R$ 3.334,64 (três mil trezentos e trinta e quatro reais 

e sessenta e quatro centavos) constante do documento de ID 9026487; b) 

condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), a título de danos morais, devendo incidir juros (1% a.m. simples) e 

correção monetária (INPC/IBGE) a contar desta decisão; c) condenar a ré 

ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sob o valor da condenação; d) ratifico a decisão de 

ID 9202365; e) transitada em julgado, em não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 16/agosto/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008077-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERCILIO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1008077-96.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Daycoval S/A 

Réu: José Ercilio Nogueira Vistos, etc... BANCO DAYCOVAL S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou com 

‘Ação de Busca e Apreensão’ em desfavor de JOSÉ ERCILIO NOGUEIRA, 

com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 

e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e caracterizado nos 

autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. A ação veio 

instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a liminar 

deferida e o bem apreendido. A liminar foi conferida, restando o veículo 

apreendido e o réu citado, consoante se verifica pelas certidões. 

Devidamente citado, apresentou pedido de purgação da mora, efetuando o 

depósito da importância perseguida pela empresa ré ID-14299968. 

Manifestou-se a parte autora, 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, 
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de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que o 

autor concedeu financiamento ao réu, mediante contrato de financiamento, 

onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor o veículo descrito e 

caracterizado no processo. Como o réu, segundo os argumentos do autor 

não honrou o compromisso assumido e estando em mora, conforme 

asseveram os documentos acostados aos autos, o autor optou pela 

busca e apreensão do bem objeto da garantia. Presentes os requisitos 

formais para sua constituição, concernente em instrumento escrito, onde 

está consignado o total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa 

de juros, a estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da 

alienação bem como os elementos de sua identificação, tornava-se 

inadmissível o indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, 

necessário apenas e tão-somente a comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos, 

assim, não havia como não atender a súplica inicial. Quando da citação e 

apreensão do veículo, o réu, via seu bastante procurador postulou no 

sentido de que o processo restasse extinto, uma vez que houve quitação 

do contrato, bem como a isenção das custas processuais e honorários 

advocatícios, uma vez ser pobre na acepção da palavra, postulando, 

assim, o deferimento da assistência judiciária. No que tange o pedido de 

justiça gratuita, não vejo nenhum motivo plausível para não acatar a 

súplica do réu, pois, para tal juntou documento, demonstrando o parco 

salário que percebe ID-14397433, por isso, defiro a pretensão. É sabido 

que a quitação da dívida vencida, com o consequente afastamento da 

mora, implica o reconhecimento do pedido, visto que o valor objeto da 

inadimplência foi efetivamente quitado. Mesmo que o objetivo da medida de 

busca e apreensão seja a retomada do bem dado em fidúcia, não se pode 

perder de vista que a finalidade última é a satisfação do mútuo, com o 

recebimento do crédito por parte do credor e a manutenção do bem em 

poder da parte até então devedora. No caso dos autos, o réu ao purgar a 

mora reconheceu a existência de débito vencido e não pago à instituição 

financeira, o que significa reconhecer a procedência do pedido inicial. 

Deste modo, a única saída é a extinção do processo com resolução de 

mérito, nos termos artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido tem se postado a jurisprudência: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - 

PURGA DA MORA - PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Com o 

pagamento das prestações vencidas ocorre a purga da mora, levando á 

extinção do processo, com resolução do mérito, em virtude do 

reconhecimento do pedido". (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.12.139867-1/001, Relator Des. Newton Teixeira Carvalho, 

julgamento em 23/01/2014, publicação da súmula em 31/01/2014) 

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO 

DA MORA - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - Na ação de busca e apreensão, a 

purgação da mora equivale ao reconhecimento do pedido inicial e leva a 

extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, 

do CPC/73 (art. 487, III, a, do NCPC). (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0027.13.009687-1/001, DES. JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS 

SANTOS, julgado em 15 de junho de 2016) Quando aos demais pedidos 

formulados pelo réu – baixa do gravame e exclusão do nome do cadastro 

de restrição – são diligências quem competem às partes e não ao 

Judiciário. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO a presente ação de 'Busca e 

Apreensão' promovida por BANCO DAYCOVAL S/A, em desfavor de 

JOSÉ ERCILIO NOGUEIRA, com qualificação nos autos e o faço com 

amparo no artigo 487, inciso III, letra “a” do Código de Processo Civil, 

determinando a restituição do veículo descrito e caracterizado à pessoa 

do réu, mediante termo nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob as 

penas da lei. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

dado à causa, devendo ser observado o disposto no § 3° do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado e pagas as custas, o que 

deve ser certificado, autorizo o levantamento da importância depositada 

em favor da empresa autora, mediante as cautelas de estilo e, ao depois, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16/agosto/2018.- 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729746 Nr: 10392-56.2013.811.0003

 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: FATIMA FAMELI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON - CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13241A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717500 Nr: 12939-06.2012.811.0003

 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: JUCIANE PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVAN DE MELO FERRARI ME, ESTEVAN DE 

MELO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 162/163, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432415 Nr: 1080-61.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMON COSTA SALLES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, GABRIELA ALVES DE DEUS - 

OAB:13235-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 171/177, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451911 Nr: 7090-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BENTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar sobre o Cumprimento de Sentença, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411251 Nr: 7318-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 das informações de fls. 135/136, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 408202 Nr: 3890-77.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA NICACIA PACHECO, UILSON ROLIN PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES - OAB:14334-B, Valtenir Rosa da Silva - OAB:23511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora, para que no prazo legal, 

maniofestar sobre a petição da PGE de fls 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714455 Nr: 9662-79.2012.811.0003

 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: WALTER MARTINS, SONIA DE ALMEIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

JORGINA NOVAIS DA ROCHA, JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS, 

MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, 

CRISTIANE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000

 intimação do procurador da parte autora, para no prazo de 05(cinco) dias 

manifestar sobre a certidão do oficial d justiça de fls 178.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432570 Nr: 1235-64.2010.811.0003

 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: DACOPS, SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESO AMORIM TRANSPORTES E SERVICOS - 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MACHADO MUCHAGATA 

- OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10520/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740821 Nr: 2526-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z MARQUES VIEIRA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 235, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818985 Nr: 2559-79.2016.811.0003

 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: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULDERINDO GOMES SOBRINHO

 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, 

no prazo legal, a Negativa Geral de fls. 101/102, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 372 de 590



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811018 Nr: 18236-86.2015.811.0003

 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: RDLL, JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: francisco silva - OAB:

 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 Decisão de fls. 52 e acerca das 

informações de fls. 53/54, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813692 Nr: 798-13.2016.811.0003

 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: MANOEL SOARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

65/67.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447442 Nr: 2622-80.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIWTON FLÁVIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2622-80.2011

Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização

Autor: Niwton Flávio de Oliveira.

Réu: Hsbc Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo.

 Vistos, etc...

NIWTON FLÁVIO DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a ação de “Obrigação de Fazer c/c 

Indenização”, em desfavor de HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO 

MÚLTIPLO, devidamente qualificado, e, após seu processamento, aportou 

a manifestação de (fls.404/405) e a certidão de (fl.406), vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Inicialmente, defiro o levantamento do saldo dos honorários periciais, com 

suas devidas correções, em favor do senhor Valter Joaquim dos Santos, 

expedindo-se o competente alvará judicial.

Por fim, intimem-se as partes, via seus procuradores, para que no prazo 

de (10) dez dias, informem se ainda possuem interesse na produção de 

provas.

Em caso negativo, determino à senhora Gestora que designe dia e horário 

para entrega de memoriais.

Cumpridas as determinações supra, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

 em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 390469 Nr: 4066-90.2007.811.0003

 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: ODELAR FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - 

OAB:MT/3928

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo nº 4066-90.2007

Ação: Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido de Indenização

Autor: Odelar Francisco da Silva.

Réus: Banco do Brasil S.A. e Jairo Dias Pereira.

 Vistos, etc...

ODELAR FRANCISCO DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a ação de “Anulação de Ato Jurídico 

c/c Pedido de Indenização”, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. E 

JAIRO DIAS PEREIRA, devidamente qualificados, e, após seu 

processamento, vieram-me conclusos.

D E C I D O:

Considerando que o presente feito será julgado conjuntamente aos autos 

de nº 4071-15.2007, em apenso, hei por bem em determinar a intimação 

das partes, via seus procuradores, para que no prazo de (10) dez dias, 

informem se ainda possuem interesse na produção de provas.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

 em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 390474 Nr: 4071-15.2007.811.0003

 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: GERALEY ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - 

OAB:MT/3928

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo nº 4071-15.2007

Ação: Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido de Indenização

Autor: Geraley Alves Moreira.

Réus: Banco do Brasil S.A. e Jairo Dias Pereira.

 Vistos, etc...

GERALEY ALVES MOREIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a ação de “Anulação de Ato Jurídico c/c 

Pedido de Indenização”, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. E JAIRO 

DIAS PEREIRA, devidamente qualificados, e, após seu processamento, 

aportaram as manifestações de (fls.231/233) e (fls.235/241), vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:
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Inicialmente, determino à serventia que certifique o decurso do prazo do 

procurador do réu Jairo Dias Pereira (fl.229), para manifestar-se sobre o 

laudo pericial.

De outro lado, defiro o levantamento do saldo dos honorários periciais, 

com suas devidas correções, em favor do senhor Valter Joaquim dos 

Santos, expedindo-se o competente alvará judicial.

Por fim, intimem-se as partes, via seus procuradores, para que no prazo 

de (10) dez dias, informem se ainda possuem interesse na produção de 

provas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

 em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 423747 Nr: 5986-31.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar acerca da impugnação de fls. 425/460, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 413940 Nr: 9571-28.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT13242-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar acerca da impugnação de fls. 297/303, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419611 Nr: 1880-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar acerca da impugnação de fls. 472/486, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426573 Nr: 8740-43.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte AUTORA para 

manifestar acerca da impugnação de fls. 419/433, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 94979 Nr: 6780-04.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TRAJANO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A (JUAZEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA CUNHA MARTINS 

FILHO - OAB:5961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo nº 6780-04.1999

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Antônio Trajano Filho.

Executado: Banco do Brasil S.A.

 Vistos, etc...

Analisando os petitórios de (fls.245/255; fls.256/257) e a fim de evitar 

maiores discussões sobre os valores a serem recebidos pelo exequente, 

hei por bem em postergar a análise do levantamento da importância 

penhorada à (fl.239) e determinar a remessa dos autos à Contadora 

Judicial, para confecção de cálculo atualizado do débito, em consonância 

com a sentença de (fls.183/188), decotando-se a importância de (fl.200 – 

21.11.2011) e, em havendo saldo, deverá ser computada a multa e os 

honorários arbitrados na decisão de (fl.195), abatendo-se os valores 

penhorados à (fl.239 – 11.01.2016).

Caso ainda houver saldo, deverá ser corrigido até a confecção do 

demonstrativo.

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

 em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002134-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILTON JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DA COSTA (RÉU)

CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002134-35.2016.8.11.0003 Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, intime o autor para que traga aos autos no prazo de 

05 (cinco) dias, o documento do carro; o recibo de transferência bem 

como comprove que houve a venda do veículo, especificando a forma de 
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pagamento. Após, conclusos. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003660-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT0010254S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003660-03.2017.8.11.0003 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 18 de setembro 

de 2018 às 09h00 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, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000342-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000342-46.2016.8.11.0003 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 26 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, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004163-24.2017.8.11.0003 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 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, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000283-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JURACI SIMPLICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000283-87.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 25 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, 

16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001177-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SIRSO CARRAFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001177-63.2018.8.11.0003 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 
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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, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008094-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO OAB - MT14267/A (ADVOGADO)

MARINALVA DE SOUSA SANTIAGO OAB - 851.163.271-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008094-35.2017.8.11.0003 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 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, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002491-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002491-44.2018.8.11.0003 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 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 
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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, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001629-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001629-44.2016.8.11.0003 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 27 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, 

16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003507-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIZ ALVES LOPES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007484-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GOMES DE CASTRO (AUTOR)

PATRICIA GOMES DE CASTRO (AUTOR)

MARILZA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007484-67.2017.8.11.0003 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 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, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004068-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIL FARIA DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004068-91.2017.8.11.0003 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 27 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, 

16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004124-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004124-27.2017.8.11.0003 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 27 de setembro de 2018 

às 16h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 
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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, 

16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001856-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001856-97.2017.8.11.0003. Vistos etc. O autor ingressou 

com ação de indenização em face das requeridas, sob a alegação que 

não contraiu os débitos por elas negativados. Consta no extrato emitido 

pelo SPC, a existência de três restrições, sendo uma inserida pela 

empresa Martinello, no valor de R$ 184,00 e duas indicadas pelo Banco 

Losango no importe de R$ 388,00 e R$ 345,54 (Num. 5608930 - Pág. 1). A 

requerida Losango Promoções de Vendas, em sua peça defensiva arguiu 

a existência de conexão com as ações que tramitam perante esta Vara 

sob os nº 1001798-94.2017.8.11.0003 e 1001859-52.2017.8.11.0003, por 

possuírem o mesmo pedido e causa de pedir (Num. 10867841). Ainda, 

restou consignado pela ré Eletromar Móveis e Eletrodomésticos que 

inexiste relação jurídica com a demandada Losango (Num. 10769848). 

Assim, para verificar a existência de conexão e eventual litispendência, 

esclareça o autor quais os contratos que estão sendo discutidos nos 

autos e se os mesmos possuem relação direta com os fatos e as partes 

constantes na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime. 

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001853-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN CLELIA MONTANARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCISCO BRAGA (RÉU)

ROBSON GONSALES DE LIMA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001853-79.2016.8.11.0003. Vistos etc. I – Defiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita formulado pelo réu Daniel Francisco 

Braga, haja vista estarem presentes os requisitos legais, e as declarações 

de IR juntadas nos autos comprovam a hipossuficiência. II - Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista a controvérsia constante nos autos, designo o dia 01 de outubro de 

2018 às 14h20 para audiência de conciliação. III – 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. IV – Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002776-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

USIQUIMICA DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENRIQUE DE GOEYE NETO OAB - SP51205 (ADVOGADO)

MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO OAB - SP250232 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XINGU CEREAIS COMERCIO E LOGISTICA LTDA EPP - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002776-08.2016.8.11.0003. Vistos etc. Inicialmente, 

proceda a citação da devedora via oficial de justiça no endereço declinado 

no Num. 12515199 - Pág. 2. Em sendo a tentativa inexitosa, cite os sócios 

da executada, via ARMP, nos endereços declinados no Num. 12515199 - 

Pág. 3. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006129-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006129-22.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Defiro o pedido 

formulado pela credora. Expeça Carta Precatória para a Comarca de 

Cuiabá/MT, com prazo de 20 (vinte) dias, para citação do executado, no 

endereço informado no Num. 12975729 - Pág. 1. II – Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004935-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARTINOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004935-50.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 
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Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005541-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA CIRILO DE REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO)

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005541-15.2017.8.11.0003. 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, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002255-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSDETY PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002255-63.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio dos depósitos formalizados 

pela requerida e, ante a concordância do credor no recebimento do valor, 

expeça alvará para levantamento das quantias depositadas e seus 

acréscimos, na forma indicada no Num. 12975020, observando os termos 

do Provimento nº 16/2011-CGJ e 66/2018-CNJ. Remeta os autos à 

contadoria judicial para apuração das custas processuais conforme 

condenação imposta na sentença, intimando a requerida para pagamento 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002877-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002877-74.2018.8.11.0003. 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. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008762-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MARCEL PERBONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008762-06.2017.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que 

houve a apreensão do veículo, objeto da lide. Assim, intime o autor para 

informar se houve a restituição do bem ao requerido, juntando documento 

comprobatório, se houver, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos 

para homologação do acordo. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 
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2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010495-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALMEIDA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010495-07.2017.8.11.0003. 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, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001764-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CORREA (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001764-85.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000074-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000074-21.2018.8.11.0003. 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 
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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, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008875-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L J LAVA JATO UNIAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008875-57.2017.8.11.0003. 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, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009840-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA REZENDE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009840-35.2017.8.11.0003. 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, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002128-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002128-57.2018.8.11.0003. 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. 
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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, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000645-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000645-89.2018.8.11.0003. 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, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005946-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA DA SILVA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005946-51.2017.8.11.0003. 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, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008857-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA CASSEB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008857-36.2017.8.11.0003. 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, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005762-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PAES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005762-95.2017.8.11.0003 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 25 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, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005794-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISMARCIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT0017530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005794-03.2017.8.11.0003 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 25 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, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006253-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA COSTA GOMES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006253-68.2018.8.11.003 Vistos etc. Intime a autora 

na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, juntando aos 

autos, extrato atualizado da negativação de seu nome, junto ao SERASA 

e/ou SCPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Rondonópolis-MT, 16 de agosto 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006376-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO REGIS AVALO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006376-66.2018.8.11.0003 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, 

16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006185-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIA RIBEIRO - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006185-21.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 
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processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006422-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DANIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006422-55.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

autor, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a mora nos 

termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de 

indeferimento do pedido (art. 321, CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006432-02.2018.8.11.0003

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:

ADRIANA RAMOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006432-02.2018.8.11.0003 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, 

16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006464-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BOFF (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006464-07.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

embargante, na pessoa de seu patrono regularmente constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, atribuindo à causa o mesmo 

valor da ação de execução (número 1003547-49.2017.8.11.0003), sob 

pena de indeferimento do pedido (art. 320 e 321, ambos do CPC). Intime-o 

ainda para que traga aos autos, a declaração de imposto de renda, para 

comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento, 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006495-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER JULIO PARDINHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1006495-27.2018.8.11.0003 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, 

16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006434-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO)

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PAULO AIMI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006434-69.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006440-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO)

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (EXECUTADO)

AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON (EXECUTADO)

JOSE ADRIANO PINTON (EXECUTADO)

FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006440-76.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 
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valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006446-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

FELIPE HERNANDEZ MARQUES OAB - RS48104 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006446-83.2018.8.11.0003 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, 

16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005427-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTYANO MAYCO MACARIO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005427-13.2016.8.11.003 Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que a ação monitória foi convertida em processo 

executivo (Id. 12771358). Dessa forma, expeça Sra. Gestora mandado de 

penhora, para tentativa de constrição de bens em nome do devedor. 

Sendo a tentativa de penhora infrutífera, volte-me conclusos para 

apreciação do pedido constante no Id. 13331972. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006544-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE OLIVEIRA FERRARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006544-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006569-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NEPOMUCENA FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AGEU GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006569-81.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

exequente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP de seu endereço cumprindo 

assim as determinações constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias 

sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). Intime-a ainda 

para que no mesmo prazo alhures concedido, traga aos autos cópia de 

suas três últimas declarações do imposto de renda, comprovante de 

rendimento e/ou CTPS, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006593-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN LUCIA OLIVEIRA BARROSO (AUTOR)

ADAILTON SARAIVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006593-12.2018.8.11.0003 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 
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realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006629-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006629-54.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 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: 1006397-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KOLLING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006397-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Intime o 

requerente, na pessoa do seu advogado regularmente constituído nos 

autos, pelo DJE, para emendar a inicial, trazendo aos autos matrícula 

atualizada do imóvel oferecido como caução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido. II – Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004734-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA RAMALHO NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

ADAILTON NOGUEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CESAR SÉRGIO GARCIA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ MARCOS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004734-92.2017.8.11.003 Vistos etc. Compulsando 

os autos, observa-se no Id. 13377614, que a advogada da autora informa 

que a requerente faleceu, requerendo a extinção do feito, conforme 

dispõe o artigo 485, IX, do CPC. Analisando a certidão de óbito constante 

no Id. 13377683, vê-se que a requerente deixou filhos maiores e esposo. 

Assim, intime a advogada para informar se o representante do espólio tem 

interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cunpra. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005775-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R N DE SOUZA - ME (RÉU)

REINALDO NUNES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005775-94.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço dos requeridos RN de Souza ME (CNPJ nº 

17.138.239/0001-25) e Reinaldo Nunes de Souza (CPF nº 

468.764.481-34), com a utilização do Sistema Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002971-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002971-22.2018.8.11.0003. 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 
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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, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006601-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

CRISTIANA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE NARCIZO LOPES OAB - MG165388 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA LEMOS DOS SANTOS (RÉU)

FABIANA LEMES DOS SANTOS RODRIGUES (RÉU)

Outros Interessados:

OEMA MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006601-86.2018.8.1.0003 Vistos etc. Intime os 

autores na pessoa da advogada regularmente constituída, para emendar a 

inicial, juntando aos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção: a) matrícula atualizada nº. 13.383 do CRI local; b) cópia de suas 

três últimas declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento 

e/ou CTPS, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência; c) regularizar a 

representação processual, vez que a procuração constante no Id. 

14744162, foi outorgada pela física do inventariante e não pelo espólio 

representado; d) regularizar a representação processual, com relação ao 

autor Antônio Francisco de Oliveira. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006547-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA DA COSTA (AUTOR)

A. C. D. C. N. (AUTOR)

M. V. D. C. N. (AUTOR)

A. J. D. C. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO)

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALARICO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006547-23.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003923-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA APARECIDA GOMES (RÉU)

THAYNA IRIS GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO)

KATIA APARECIDA GOMES OAB - 000.200.511-58 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003923-35.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime as partes 

acerca dos termos da cota ministerial constante no Id. 13309357. Após, 

conclusos. Cumpra. Rondonópolis – MT, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000396-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA BICCA ISHIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXEQUENTE PARA CIÊNCIA DA 

EXPEDIÇÃO DO TERMO DE PENHORA, PARA PROVIDENCIAR OS 

REGISTROS NECESSÁRIOS E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO PRAZO 

LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007034-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA PINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AIRTON RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

LAZARA RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007034-27.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro a busca do 

atual endereço dos requeridos João Airton Rodrigues da Silva (CPF nº 

172.170.089-72) e Lazara Rodrigues da Silva (CPF nº 548.114.069-15), 

com a utilização, apenas, do Sistema Infojud, eis que o mesmo é vinculado 

a Receita Federal. Vindo as informações, dê-se vista ao autor para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 16 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005426-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA APARECIDA DA SILVA ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005426-28.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço da requerida Divina Aparecida da Silva Andrade 

(CPF nº 503.806.641-00), com a utilização, apenas, do Sistema Infojud, 

vez que este juízo não possui acesso ao sistema Infoseg. Vindo as 

informações, dê-se vista a autora para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000326-24.2018.8.11.0003

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:

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA MANIFESTAR ACERCA DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO ID. 14521183, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000326-24.2018.8.11.0003

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:

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002632-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON FUENTES HOLLATZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004026-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. FONTOURA NETO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004026-08.2018.8.11.0003. Vistos etc. Nos termos do 

artigo 3º, §10, II, do Decreto Lei nº 911/69, determino a baixa da restrição 

do veículo (EUR4823) pelo Sistema RenaJud. Intime o credor para informar 

se já houve a realização do leilão do bem apreendido, juntando os 

documentos pertinentes no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000453-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA DE JESUS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (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)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID 

Nº.14579169 , R$ 549,63POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAUCEA DE SOUSA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID 

Nº14580215. , R$ 549,63POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005461-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID 

Nº.14581193 , R$549,63 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E 

R$14,81DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

(AG. 0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000487-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY ROSA DA ROCHA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANITIELI MARINGOLO LEMOS SILVA OAB - MT0017362A (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 DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID 

Nº.14570213 , R$ 549,63 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14.81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 405084 Nr: 819-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA, ESA 

AGRÍCOLA LTD, RAUL AMARAL CAMPOS, DORA NOUGUES AMARAL 

CAMPOS, TALDOS DURASOL LTDA, COLÉGIO ESTADUAL DE I E II GRAU 

JOAQUIM NUNES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA MARETTI - 

OAB:128.785/SP, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - OAB:13626, 

ROSANE C. REDER - OAB:MT/4693

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 621/630 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720910 Nr: 1942-27.2013.811.0003

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE PARANÁ PNEUS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 

17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 277395 Nr: 1265-17.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR, JOAO ROBERTO ZILIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA 

E DEPÓSITO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA E MANIFESTAÇÃO SOBRE O 

LAUDO PERICIAL DE FLS. 325/366, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 773651 Nr: 3801-10.2015.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES & CIA LTDA 

ME, MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES, TATIANI APARECIDA HONORIA DE 

SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO DE 

FL. 93, PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704348 Nr: 12325-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N FALCO ME, NILSON FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 

RURAIS SAGRADA FAMILIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS FAZENDA ESPERANÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO 

RENASCER DA TERRA, ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS 

FLOR DA TERRA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES RURAIS POR DO SOL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA RETIRAR O TERMO DE 

PENHORA E DEPÓSITO FL. 331, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 771053 Nr: 2705-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME VANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CREDOR DA DECISÃO DE FL. 154, BEM 

COMO PARA RETIRAR O EDITAL DE INTIMAÇÃO, FL. 155, PARA DEVIDA 

PUBLICAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711833 Nr: 6864-48.2012.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE APARECIDA BERTONHA MIGUEL - 

ME, VANDERLEI LUZILA MIGUEL, ELIZABETE APARECIDA BERTONHA 

MIGUEL, LAURINDA FERREIRA GUIMARAES BERTONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO DE 

FL.165, PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 790268 Nr: 10338-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO RODIGUES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO DE 

FL. 68, PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714978 Nr: 10228-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MYCHELLE JESUS PEREIRA UTIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO FL. 157, NO PRAZO LEGAL, BEM 

COMO CUMPRIR A PARTE FINAL DA DECISÃO DE FL. 154 A SEGUIR 

TRANSCRITA: “Intime o credor acerca dos detalhamentos das ordens 

judiciais, bem como, para promover o regular andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo 

de 05 (cinco) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743327 Nr: 3997-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURTADO FURTADO BUENO ME, EGNOMAZIO 

FURTADO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO DE 

FL. 96, PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445084 Nr: 266-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO POLGA, CAMILA GIONGO, 

DURINE GIONGO OU DORINE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DO 

OFICIO JUNTADO À FLS. 157, BEM COMO MANIFESTAR NOS PRESENTES 

AUTOS, TOMANDO AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS , NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 291319 Nr: 5783-16.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANTINI FERNANDES - ME, RICARDO 

SANTINI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO DE 

FL. 206, PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 703920 Nr: 11897-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VALERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO DE 

FL. 161, PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 280561 Nr: 4038-35.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERACÃO NACIONAL DA AGRICULTURA-CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIWTON FLÁVIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:2710 OU 

8.146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 280561.

 Vistos etc.

I – Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado NIWTON 

FLAVIO DE OLIVEIRA, no importe de R$ 30.067,54 (trinta mil e sessenta e 

sete reais e cinquenta e quatro centavos), liberando-se o valor que 

ultrapassar o débito.

 II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. 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.: 780383 Nr: 6365-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXI LOCAÇÕES TRANSPORTE E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 780383

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação da empresa requerida restaram 

infrutíferas e o requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro 

da demandada, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.

Deverá o edital ser publicado em jornal local de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Deverá ainda, o requerente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732583 Nr: 12767-30.2013.811.0003

 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): SAULO MATEUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:8927/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 732583

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas e o requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro 

da demandada, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.

Deverá o edital ser publicado em jornal local de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Deverá ainda, o requerente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718235 Nr: 13691-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:OAB/MG84400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 Código Processo nº. 718235

Vistos etc.

Intime o exequente na pessoa do patrono constituído, para informar se 

houve o cumprimento do acordo realizado à fls. 150, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 721911 Nr: 2932-18.2013.811.0003

 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): LUCAS BARBOSA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código Processo nº 721911

Vistos etc.

BANCO HONDA S/A, qualificado nos autos, ingressou com CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA contra LUCAS BARBOSA DE SÁ, também qualificado no 

processo.

 À fls. 160, o credor informa que houve a satisfação do débito.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924 inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. Sem 

custas e honorários vez que o requerido é beneficiário da justiça gratuita 

Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 Rondonópolis - MT, 14 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755530 Nr: 10605-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RODRIGUES COSTA 

- OAB:21529/GO, FREDERICO RODRIGUES SANTANA - OAB:39498/GO

 Código nº. 755530.

 Vistos etc.

Considerando a manifestação do representante do Ministério Público à fls. 

861, determino o levantamento do valor remanescente (50%) dos 

honorários periciais constantes à fls. 309/310, em favor do Sr. Perito.

 Antes de analisar o aditivo do acordo formulado entre as partes à fls. 

855/856, intime a requerida, na pessoa de seu patrono regularmente 

constituído, via DJE, para que traga aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

as matrículas dos 100 (cem) lotes informados no item 1.2, dados como 

garantia das obrigações assumidas, conforme já determinado no decisum 

proferido à fls. 853.

 Após, dê-se vista ao membro do parquet.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776040 Nr: 4628-21.2015.811.0003

 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: VAA, MVAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LU, SCDMEMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 CD. PROC. 776040

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 229, nomeio, em substituição ao 

perito nomeado anteriormente, o médico perito Dr. Alexander Paul 

Winnikow, independente de compromisso, com endereço profissional na 

Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 

78.705-057, Fone 66-99984-5324.

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações constantes na decisão à fls. 217/218.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426663 Nr: 8834-88.2009.811.0003

 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): VALDEVINO JOSE DOS SANTOS, DIVAN JOSE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 CD. PROC. 426663 Vistos etc. RODRIGO MISCHIATTI, qualificado nos 

autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença 

proferida à fls. 224/225, alegando omissão no decisum. De conformidade 

com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração 

quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou omissão. Assim, 

se depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das 

hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à 

verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto 

sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, 

não se presta o recurso de embargos de declaração para a rediscussão 
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da questão, com base no inconformismo da parte com a solução adotada, 

porque esta espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação 

jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de 

obscuridade ou de contradição (artigo 1.022, do CPC). Vê-se que a 

decisão atacada apreciou toda a matéria submetida a julgamento, não 

estando compelido o juízo a adotar, como fundamentos, os argumentos 

expendidos pelo ora embargante, porquanto "o juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJESP 115/207) (in "Código de Processo Civil", 

Theotônio Negrão, 24a ed., p. 393). (...) No caso em tela o fim colimado 

pela parte embargante afigura verdadeiro reexame da matéria, e as 

alegações de existência de interesse processual deverão ser debatidas 

em recurso próprio para tal desiderato. Logo, não estão presentes os 

pressupostos específicos para o cabimento dos embargos de declaração. 

Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantendo a decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. 

Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 799797 Nr: 14326-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EURIPEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inação do requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, bem como 

considerando a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do feito, julgo extinto o processo, com 

amparo no artigo 485, inciso III e IV, do CPC. Revogo a liminar deferida à 

fls. 23. Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais. 

Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, determino a baixa da restrição do 

veículo objeto da lide junto ao Sistema Renajud (fls. 24). Após, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.P.I.C.Rondonópolis-MT, 15 de agosto 

de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 725659 Nr: 6616-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANERALDO ROSA DOS SANTOS, MIGUEL 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 CD. PROC. 725659

Vistos etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra 

ANERALDO ROSA DOS SANTOS, qualificado aos autos, como incurso 

nas sanções do artigo 54, caput, da Lei 9.605/98.

No curso do processo o denunciado obteve o benefício da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95 e 

mediante as condições propostas pelo parquet, conforme consta à fls. 

113.

Consoante se verifica aos autos, o denunciado cumpriu integralmente as 

condições impostas (fls. 117).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O parágrafo 5º do art. 89, da Lei nº 9.099/95, estabelece que expirado o 

prazo da suspensão concedida sem que haja revogação, o juiz declarará 

extinta a punibilidade.

No caso presente, o autor do fato cumpriu as condições que lhe foram 

impostas, cabendo assim a extinção da punibilidade do acusado.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de ANERALDO ROSA DOS 

SANTOS, brasileiro, convivente, músico, portador do RG nº 392114 

SSP/MT, inscrito no CPF nº 230.014.881-15, filho de Balbino Correa de 

Souza e Tercina Ribeiro de Souza, residente e domiciliado à Rua das 

Flores, quadra 08, nº 18, Bairro Padre Lothar, nos termos do dispositivo 

suso mencionado.

Custas “ex lege”.

Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 369402 Nr: 14814-55.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 CD. PROC. 369402

Vistos etc.

I – Antes de analisar o pedido da exequente constante à fls. 316/317, 

intime-a para trazer aos autos a matrícula atualizada do imóvel que 

pretende constritar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 II – Após, voltem-me conclusos.

III – intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701166 Nr: 9144-26.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA DE FREITAS VIEIRA, MARCIO ANTONIO 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LIMA - 

OAB:MT.14429-B, THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - 

OAB:OAB/SP225901

 CD. PROC. 701166

Vistos etc.

Considerando o recolhimento de diligência à fls. 299, determino o 

desentranhamento do mandado de intimação à fls. 291 para cumprimento.

 Lado outro, o credor comparece aos autos para requerer o 

aproveitamento da avaliação sobre o imóvel penhorado no presente feito, 

a qual fora realizada no processo sob o código nº 447261.

Ocorre, que em consulta ao sistema Apolo, vê-se que tal avaliação 

ocorreu há quase um ano, não estando mais apta a cumprir o seu mister in 

casu. Portanto, indefiro o pedido de aproveitamento postulado pelo 

exequente, mantendo as cominações constantes no decisum à fls. 272.

Expeça Sra. Gestora o necessário para o cumprimento integral da 

mencionada decisão. Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 274002 Nr: 5658-19.2000.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIZ DE MORAES, SEBASTIAO GOMES 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIER SEBASTIAO DA SILVA 

- OAB:4034/O, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

21.515, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9218/MT

 Código nº. 274002.

 Vistos etc.

I - Considerando que houve o depósito judicial dos honorários periciais 

pela exequente à fls. 643/644, determino o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) quando do início dos trabalhos e 50% (cinquenta) na 

concluso e entrega do laudo pericial.

II - Intime o Sr. Perito para designar dia e hora para a realização do 

trabalho técnico. A conclusão do laudo deverá vir aos autos no prazo de 

20 (vinte) dias após o início.

 III – Da data designada para o ato, intime as partes e os assistentes 

técnicos.

 IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821892 Nr: 3565-24.2016.811.0003

 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: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON DE SOUZA FERREIRA, IVAILTON 

FERREIRA SOARES, SUELY APARECIDA DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUAMAR 

NASCIMENTO CANUTO, para devolução dos autos nº 

3565-24.2016.811.0003, Protocolo 821892, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744156 Nr: 4442-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALMIRA GALVAO DOURADO, CREUZA DE 

ANDRADE DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4363-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILIA FERNANDES 

DAS GRAÇAS, para devolução dos autos nº 4442-32.2014.811.0003, 

Protocolo 744156, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788297 Nr: 9548-38.2015.811.0003

 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: IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANESPA S/A -ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CICERO ASSIS 

ANCHIETA, para devolução dos autos nº 9548-38.2015.811.0003, 

Protocolo 788297, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451484 Nr: 6663-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA PAULINA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEAS DIAS DE MOURA, DEUSINA BELA DE 

MOURA, JANET MOURA GOMES DA SILVA, OZIEL JARDIM DE MOURA, 

IDÊ ALVES DE MOURA, HONÓRIO GOMES DA SILVA, FABIO REINEHR, 

MARIA APARECIDA ANTUNES DA SILVA, MARIA ALVES LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL REGINA CAMARGO 

GARCIA - OAB:15213/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

MORAES DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

6663-90.2011.811.0003, Protocolo 451484, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417437 Nr: 13061-58.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACNDS, BHNDS, LAURA CRISTINA NEVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA SEMENTES TROPICAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDMAR PORTO 

SOUZA, para devolução dos autos nº 13061-58.2008.811.0003, Protocolo 

417437, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393132 Nr: 6686-75.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE BEATRIZ CANAN BORSOI, 

LEANDRO WURZIUS, KATIUSCIA DE OLIVEIRA SOARES WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R . GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 6686-75.2007.811.0003, 

Protocolo 393132, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93298 Nr: 4767-32.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA, REYDROGAS 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDROGAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA, ELIETE BRANDÃO, REYDROGAS COMERCIAL LTDA, ADÃO 

PALMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, GERSON CAMILO DE PAULA - OAB:5179, 
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LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LIDIANY SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 4767-32.1999.811.0003, Protocolo 

93298, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443807 Nr: 12476-35.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANETE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:, ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON NOVAES 

PORTO, para devolução dos autos nº 12476-35.2010.811.0003, Protocolo 

443807, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766603 Nr: 691-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FORTALEZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILIA FERNANDES 

DAS GRAÇAS, para devolução dos autos nº 691-03.2015.811.0003, 

Protocolo 766603, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750725 Nr: 8155-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAMAR CAVALCANTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

8155-15.2014.811.0003, Protocolo 750725, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724421 Nr: 5409-14.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURELINO DE CARVALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

5409-14.2013.811.0003, Protocolo 724421, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775543 Nr: 4466-26.2015.811.0003

 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: ANALIA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON CLAYTON 

PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

4466-26.2015.811.0003, Protocolo 775543, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425844 Nr: 8028-53.2009.811.0003

 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: LIRIS LOURDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152.165

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 8028-53.2009.811.0003, Protocolo 

425844, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701677 Nr: 9655-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPÍNOLA - OAB:15999, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSCLAZA LTDA, CNPJ: 

04692788000103, Inscrição Estadual: 13.205.474-4. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PARA TOMAR CIÊNCIA DA FETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE 

VEÍCULOS ÀS FLS. 111/VERSO

Despacho/Decisão: .Código nº 701677.Vistos etc.Em observância ao 

artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a realização da penhora 

on line, nas contas bancárias da executada, com utilização do convênio 

BancenJud, até o valor do débito indicado no cálculo à fls. 107.Porventura 

reste infrutífera a tentativa ou os valores bloqueados não satisfaçam a 

integralidade do débito, proceda a pesquisa pelo sistema Renajud, 

buscando a localização de bens em nome da devedora, efetuando o 

bloqueio da transferência dos veículos existentes. Cumprida a 

determinação judicial com a efetivação de bloqueio de veículos, intime a 

devedora por edital, dando ciência a curadora nomeada e, a exequente, 

via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.Expeça o necessário. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 11 de junho de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744923 Nr: 4901-34.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MIVANIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JACKSON MATOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE JACKSON MATOS DO 

NASCIMENTO, Cpf: 01063768535, Rg: 52.110.431-2, brasileiro(a), 

casado(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS PROPORCIONAIS PRO-RATA (FLS. 90/91), NOS VALORES 

DE R$ 232,69 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE 

CENTAVOS) DO FUNAJURIS, E R$ 27,45 (VINTE E SETE REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO 

PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO 

PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO, CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 

E 88/2014-CGJ/MT

Despacho/Decisão: Código nº. 744923.Vistos etc.Compulsando os autos, 

observa-se que o requerido foi citado por edital e deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentação de defesa conforme se vê à fls. 76. O 

artigo 72, II, do CPC, estabelece que:“Art. 72 - O juiz nomeará curador 

especial ao:(...)II – réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital 

ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.” Dessa forma, 

objetivando evitar futuras alegações de vícios e nulidades dos atos 

processuais, nomeio Curadora Especial na pessoa de da Defensora 

Pública que atua nesta Comarca, ao revel citado por 

edital.Intime.Rondonópolis-MT, 18 de novembro de 2016. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 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, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39797 Nr: 366-92.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GONCALVES MEDEIROS, EDUARDO 

MARCOS DE ALMEIDA, EDILSON GONÇALVES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO MARCOS DE ALMEIDA, Cpf: 

37332171600, solteiro(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PARA MANIFESTAR ACERCA DA INDISPONIBILIDADE DOS 

VALORES BLOQUEADOS DE R$ 1.988,29 (UM MIL, NOVECENTOS E 

OITENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Despacho/Decisão: Código nº. 39797. Vistos etc.I - Cumprida a ordem 

judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados na 

conta bancária em nome do executado EDUARDO MARCOS DE ALMEIDA, 

no importe de R$ 1.988,29 (um mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte 

e nove centavos).II - Tendo em vista que os devedores foram citados por 

edital, expeça edital de intimação com prazo de 05 (cinco) dias, para 

manifestação acerca da indisponibilidade dos valores. III - Visando evitar 

futuras alegações de vícios e nulidades dos atos processuais, nomeio 

Curador Especial na pessoa do Defensor Público que atua nesta Comarca, 

aos revéis citados por edital, fls. 322. IV - Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 01 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434999 Nr: 3665-86.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPMDC, SPMDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, PARA PROMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 418147 Nr: 593-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO PIRES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 386256 Nr: 11-96.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR NAZARIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 420797 Nr: 3066-84.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE CARMO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYTON VILELA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708238 Nr: 3078-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BACKES - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGUIMAR RODRIGUES DE SOUZA - ME, 

EGUIMAR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada fl. 90/94, no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709975 Nr: 4921-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA REGINA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 419769 Nr: 2032-74.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:251411/SP, JOÃO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - 

OAB:154.061 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 276806 Nr: 864-18.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 705808 Nr: 480-69.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA SIQUEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717694 Nr: 13134-88.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 765565 Nr: 94-34.2015.811.0003

 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): ISABEL CRISTINA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 414983 Nr: 10641-80.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, CRISTIANO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO, ESPÓLIO 

DE ERMES PASQUALOTTO, IVONE CURY MUSSI PASQUALOTTO, JOÃO 

FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO, ESPÓLIO DE HELENA RUBIN 

PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES 

- OAB:7312/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:13809-A/MT, DECIO JOSE TESSARO - OAB:MT/3162, PEDRO 

PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, VANESSA KLAUS 

SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA DA PETIÇÃO, FL. 257/258, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809653 Nr: 17831-50.2015.811.0003

 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: PAULO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA CIÊNCIA DO PAGAMENTO DE FL. 

153/156, BEM COMO,REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002310-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINA VIEIRA ESTRELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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.Processo nº 1002310-77.2017.8.11.0003. Vistos etc. A autora pleiteia a 

inversão do ânus da prova, ao argumento da incidência da legislação 

consumerista. A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão 

e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175, da 

Constituição, assim estabelece em seu artigo 7º, in verbis: “Art. 7º. Sem 

prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são 

direitos e obrigações dos usuários.” Desse modo, é de se convir, a 

proteção ao consumidor caracteriza-se como princípio geral que vincula o 

exercício da atividade econômica, ao passo que, a defesa do usuário é 

específica, restringindo-se às relações decorrentes da prestação do 

serviço público, daí porque as normas protetivas ao consumidor 

aplicam-se às relações entre as prestadoras de serviço público e 

usuários naquilo que não forem contrárias às disposições da Lei de 

Concessões, até que Lei de Defesa do Usuário de Serviço Público seja 

promulgada, nos termos do artigo 27 da Emenda Constitucional nº. 19/98. 

Mais especificamente à regra da inversão do ônus da prova, prevista no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tenho que, em 

casos como o presente, revela-se descabida, ou sem relevância, porque, 

nos termos dos artigos 71, § 1º, e 72, da Resolução nº. 456/00 da ANEEL, 

constitui ônus da concessionária a apuração das irregularidades na 

unidade consumidora de energia elétrica, sem prejuízo, contudo, da 

observância ao princípio constitucional do devido processo legal. Assim 

sendo, a prova da irregularidade é da concessionária, que é feita mediante 

o devido processo legal, cabendo a parte desconstituir tal prova. Mediante 

tais fundamentos, não há que falar-se em inversão do ônus da prova. 

Lado outro dispõe o artigo 72, da Resolução 456 da ANEEL de 29/11/2000: 

“Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja 

responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado 

faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer 

faturamento, a concessionária adotará as seguinte providências: I - emitir 

o "Termo de Ocorrência de Irregularidade", em formulário próprio, 

contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, 

tais como: a) identificação completa do consumidor; b) endereço da 

unidade consumidora; c) código de identificação da unidade consumidora; 

d) atividade desenvolvida; e) tipo e tensão de fornecimento; f) tipo de 

medição; g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais 

equipamentos auxiliares de medição; h) selos e/ou lacres encontrados e 

deixados; i) descrição detalhada do tipo de irregularidade; j) relação de 

carga instalada; l) identificação e assinatura do inspetor da 

concessionária; e m) outras informações julgadas necessárias; II - 

promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente 

habilitado quando requerida pelo consumidor. (...) IV - proceder a revisão 

do faturamento com base nas diferenças entre os valores efetivamente 

faturados e os apurados por meio de um dos critérios descritos nas 

alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos arts. 73, 74 e 90: a) 

aplicação do fator de correção determinado a partir da avaliação técnica 

do erro de medição causado pelo emprego dos procedimentos irregulares 

apurados; b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, 

identificação do maior valor de consumo de energia elétrica e/ou demanda 

de potência ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) 

ciclos completos de medição normal imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade; c) no caso de inviabilidade de utilização de ambos os 

critérios, determinação dos consumos de energia elétrica e/ou das 

demandas de potência ativas e reativas excedentes por meio de 

estimativa, com base na carga instalada no momento da constatação da 

irregularidade, aplicando fatores de carga e de demanda obtidos a partir 

de outras unidades consumidoras com atividades similares.” Dessa forma, 

considerando que a concessionária é revel e mesmo após as 

reclamações da autora não providenciou a realização da perícia técnica 

como determina a legislação de regência, defiro o pedido de realização de 

perícia, na forma pleiteada no Num. 10649805 - Pág. 2. Nomeio perito do 

Juízo, independentemente de compromisso, o Engenheiro Francisco M. 

Fernandes, com endereço na Rua 07 de setembro, nº 285, Vila Birigui, 

nesta cidade, fone: (66) 3426-6464. Intime-o para apresentar proposta de 

honorários, bem como para dizer se concorda em realizar a perícia, sendo 

que os honorários serão exigíveis ao término da demanda da requerida, 

porventura seja a autor avencedor, ou do Estado, caso vencida na ação. 

Vindo a proposta, digam as partes. Outorgo o prazo de cinco dias para as 

partes indicarem assistentes técnicos e/ou apresentarem quesitos. 

Deverá o expert responder aos seguintes quesitos do Juízo: 01 - A 

unidade consumidora da autor está enquadrada na classe rural ou 

urbana? 02 - A tarificação cobrada é a correta? 03 - Há diferença na 

cobrança do consumo de energia? Se sim quantificar. 04 – O valor 

cobrado nas faturas condiz com o consumo da unidade consumidora da 

autora. 05 – O medidor apresenta algum problema que possa quantificar 

de forma errônea o consumo da UC. 06 – Descrever os aparelhos 

existentes na residência da demandante que consomem energia. 07 – 

Justificar as possíveis causas de oscilação na cobrança dos valores, se 

houver. 08 - Há necessidade da troca do medidor? Intime. Cumpra. Expeça 

o necessário. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000727-23.2018.8.11.0003

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:

ITAMAR SIPRIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000727-23.2018.8.11.0003. 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 (NRY7591), 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, 

16 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: 1003165-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003165-22.2018.8.11.0003. 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 (NJF7324), 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, 

16 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006608-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODELIO NUNES DE MELLO (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

 

Código Processo nº. 1006608-78.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

29.12.2017 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 2.307,16 (dois mil trezentos e sete reais e 

dezesseis centavos). Ainda, requer que a demandada promova a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao 

débito acima descrito. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 

300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele montante, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/101537-9, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo”, 

sendo, portanto, discutível o valor arbitrado na conta de energia objeto da 

lide. Ademais, o autor comprova que sempre efetuou o pagamento de 

todas as faturas de energia e que não houve alteração de seu 

consumo/valor das parcelas, mesmo após a inspeção realizada pela ré 

descrever a anormalidade de “desvio de energia no ramal de entrada”. O 

usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito apontado 

pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de forma 

aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado 

precedente “no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a 

título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré 

se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora nº 6/127881-1, em relação ao débito no valor de R$ 2.307,16 
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(dois mil trezentos e sete reais e dezesseis centavos), com vencimento 

em 29.12.2017, bem como que seja oficiado aos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da negativação do 

nome da autora de seus bancos de dados referente ao título acima 

mencionado, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente 

demanda. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Intime a requerente por meio de seu patrono 

constituído nos autos para emendar a inicial, especificamente para 

informar o CEP do endereço da ré cumprindo assim as determinações 

constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003447-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003447-60.2018.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se dos 

autos que a notificação extrajudicial, via AR, foi devolvida com a 

informação de “mudou-se”, não restando comprada a mora. Intimado para 

comprovar a mora, o autor limitou-se em reiterar os pedidos da exordial. 

Ocorre que a Súmula nº 72, do STJ, é taxativo quando prevê que “A 

comprovação da Mora é imprescindível a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente”. Portanto, sendo inexitosa a notificação em razão 

da mudança de endereço, deveria ter o autor efetuado protesto por edital, 

na mesma Comarca do endereço informado no contrato, para fins de 

constituição da mora do réu, vez que esse é o entendimento 

jurisprudencial. Veja: APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA PARA CARACTERIZAÇÃO DA 

MORA. Desnecessária a comprovação da notificação pessoal da parte 

devedora, porque não exigível, conforme vem decidindo o STJ. Todavia, 

imprescindíveis o envio da notificação ao endereço constante no contrato 

e sua entrega, ainda que a correspondência seja recebida por terceira 

pessoa que não o devedor. Situação na qual a notificação fora enviada 

para o endereço informado quando da contratação, mas que resultou 

inexitosa, não tendo sido entregue, porque a devedora "mudou-se". 

Circunstâncias nas quais caberia à parte credora promover o protesto por 

edital, a fim de caracterização da mora do devedor , o que não ocorreu. 

Precedentes. Apelo improvido. (Apelação Cível Nº 70062436662, Décima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann 

Júnior, Julgado em 29/01/2015). Grifei. Assim, intime o requerente, uma 

vez mais, para comprovar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003546-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GONCALVES DE SOUZA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003546-64.2017.8.11.0003 Vistos etc. A demandada alega, 

em preliminar, carência da ação em face do pagamento efetuado na seara 

administrativa e pela quitação outorgada pelo autor, o desiderato buscado 

pela demandada não prospera. A alegação da parte ré é no sentido de 

que, em face ao recebimento parcial da verba securitária, teria o segurado 

concordado com o pagamento como procedido e dado a quitação ao 

contrato. A quitação levada a efeito entre as partes não afasta a 

possibilidade de o autor discutir judicialmente direitos seus, até pelo fato 

de que a quitação se refere somente ao valor efetivamente pago. 

Destarte, embora o demandante tenha firmado recibo de quitação, 

exonerando a seguradora das obrigações assumidas por meio do contrato 

de seguro, aquele documento quitou apenas a importância nele estipulada, 

logo, prevalece a obrigação de indenizar o valor restante fixado para o 

seguro DPVAT. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada na peça 

defensiva. Não havendo outras preliminares a serem apreciadas ou 

prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o processo por 

SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na prova da 

invalidez permanente do requerente. Defiro a produção da prova pericial 

requerida pela seguradora (Num. 12322557 - Pág. 22). Nomeio perito do 

Juízo o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com endereço profissional 

na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 

78.705-057. Intime-o para apresentação de proposta de honorários, 

currículo, com comprovação da especialização e contato profissional, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação (art. 

465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as 

partes, para querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Intime 

as partes, por meio de seus procuradores constituídos, para indicarem 

assistentes técnicos, apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 465, §1º, do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pela requerida, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC. A 

audiência de instrução será oportunamente designada, após a realização 

do trabalho técnico, se porventura necessária. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009469-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DE SOUZA JUNIOR (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
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.Processo nº 1009469-71.2017.8.11.0003. Vistos etc. A requerida 

sustenta a necessidade de retificação do polo passivo da lide para a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A; 

arguiu carência de ação face o pagamento na esfera administrativa e 

ausência de documentos essenciais à regulação. Quanto a alteração do 

polo passivo, segundo disposto no art. 7º da Lei 6.194/74, modificado pela 

Lei 8.441/92, é legitimada para responder pelo pagamento qualquer 

sociedade seguradora que opere seguro que acoberte os sinistros 

enquadrados no DPVAT: "Art. 7 - A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". 

Destarte, a norma legal legitima qualquer seguradora a responder pela 

indenização em caso de seguro obrigatório, independentemente de ter 

sido realizado processo administrativo em outra seguradora. Tal questão 

já se encontra pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: "PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

ALEGADA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. 

AFASTAMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante 

do convênio é parte legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE 

PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO 

DO CASO À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO 

JULGAMENTO DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

APRESENTADA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

SEGURADORA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00249348820138152001, - Não 

possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 21-10-2015)” A 

alegada carência da ação em face do pagamento efetuado na seara 

administrativa e pela quitação outorgada pelo autor, o desiderato buscado 

pela demandada não prospera. A alegação da parte ré é no sentido de 

que, em face ao recebimento parcial da verba securitária, teria o segurado 

concordado com o pagamento como procedido e dado a quitação ao 

contrato. A quitação levada a efeito entre as partes não afasta a 

possibilidade de o autor discutir judicialmente direitos seus, até pelo fato 

de que a quitação se refere somente ao valor efetivamente pago. 

Destarte, embora o demandante tenha firmado recibo de quitação, 

exonerando a seguradora das obrigações assumidas por meio do contrato 

de seguro, aquele documento quitou apenas a importância nele estipulada, 

logo, prevalece a obrigação de indenizar o valor restante fixado para o 

seguro DPVAT. Quanto a ausência de documentos essenciais, vê-se que 

a parte autora juntou os documentos necessários para comprovar os 

fatos na exordial, sendo que os demais documentos que instruem a inicial, 

são suficientes à propositura da ação e aptos à compreensão da 

controvérsia. Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas na peça 

defensiva. Não havendo outras preliminares a serem apreciadas ou 

prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o processo por 

SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na prova da 

invalidez permanente do requerente. Defiro a produção da prova pericial 

requerida pela seguradora (Num. 12775929 - Pág. 12). Nomeio perito do 

Juízo o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com endereço profissional 

na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 

78.705-057. Intime-o para apresentação de proposta de honorários, 

currículo, com comprovação da especialização e contato profissional, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação (art. 

465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as 

partes, para querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Intime 

as partes, por meio de seus procuradores constituídos, para indicarem 

assistentes técnicos, apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 465, §1º, do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pela requerida, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC. A 

audiência de instrução será oportunamente designada, após a realização 

do trabalho técnico, se porventura necessária. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004459-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA NICACIO DE MORAES MINARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004459-80.2016.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Bradesco Financiamentos Requerida: Rosângela Nicácio de 

Moraes Vistos etc. BRADESCO FINANCIAMENTOS, qualificado nos autos, 

ingressou com pedido de BUSCA E APREENSÃO contra ROSÂNGELA 

NICÁCIO DE MORAES, também qualificada no processo, objetivando o 

cumprimento de contrato firmado entre as partes, com cláusula de 

alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou entrega do bem. O 

autor diz que a ré tornou-se inadimplente e foi 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 a contratante não quitou as parcelas pactuadas e, em face da 

inadimplência, requer a apreensão do veículo, liminarmente. Ao final 

pleiteia a posse sobre o automotor. Juntou documentos. A medida liminar 

foi deferida, restando efetivada a apreensão do bem (Num. 11865552 - 

Pág. 3). Não foi possível a citação pessoal do requerida, sendo deferido o 

pedido de citação por edital (fls. 133). A requerida apresentou 

contestação (Num. 12229367). Aduz ter firmado contrato de financiamento 

junto ao autor para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 

659,62 (seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos). 

Sustenta ter quitado treze parcelas do financiamento, porém em razão de 

dificuldades financeiras e da onerosidade excessiva do contrato não 

conseguiu honrar as demais parcelas. Alega a incidência da Lei 

Consumeirista. Diz que o contrato firmado entre as partes é de adesão, 

invocando fundado receio de desequilíbrio contratual em relação a ela, 

demandada. Afirma a existência de cláusula abusivas e da onerosidade 

excessiva. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Num. 13330575). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito 

prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC. 

Analisando o caderno processual, observa-se que a requerida busca, por 

meio de sua peça defensiva, discutir as cláusulas do contrato firmado 

entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça modificou entendimento 

anterior, determinando que, na própria ação de busca e apreensão, o 

Juízo de primeiro grau pode apreciar a alegada abusividade e nulidade de 

cláusulas contratuais no contrato de alienação fiduciária, vejamos: "É 

possível apreciar o contrato e suas cláusulas para afastar eventuais 

ilegalidades (REsp 324.205/Passarinho, REsp 324.541/Rosado e REsp 

591.277/Direito). Além disso, o STJ reconhece a possibilidade de 

discussão de valores do contrato de alienação fiduciária na ação de 

busca e apreensão (REsp 329.389/Barros Monteiro e REsp 186.644/Rui 

Rosado). Dou provimento ao recurso (Art. 557, § 1º, CPC), para permitir a 

discussão acerca da abusividade e nulidade de cláusulas contratuais na 

ação de busca e apreensão. Prossiga a ação no juízo de primeiro grau." 

Antes da Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, o entendimento era 

pacífico no sentido de que a defesa do devedor fiduciário, em ação de 

busca e apreensão, era restrita. Admitia-se a possibilidade de discussão 

das cláusulas do contrato apenas se houvesse pedido de purgação da 

mora. No entanto, a nova lei modificou o Decreto-Lei 911/69, possibilitando 

ao devedor alegar toda e qualquer matéria em sua defesa. A respeito, Joel 

Dias Figueira Júnior[1] leciona: "Conforme tivemos oportunidade de 

analisar em ponto precedente deste capítulo, a classificação das ações 

em plenária ou sumária, pelo prisma processual, toma como critério da 

cognição, mais precisamente os contornos e limites fixados por lei para a 
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cognição no plano horizontal. Esses contornos e limites definem o 

espectro probatório em razão das matérias jurídicas que podem ser 

trazidas à tona, pelos litigantes, em certas demandas. Destarte, plenária 

será a ação que o sistema possibilita a discussão sobre qualquer matéria 

(ação, defesa e reconvenção); inversamente, sumárias são as demandas 

que encontram limitações previamente estabelecidas (v.g. desapropriação, 

possessórias, mandado de segurança). Antes do advento da Lei 

10.931/2004, que alterou de forma radical e substancial o Dec.-lei 

911/1969 (art. 56), as ações de busca e apreensão eram classificadas 

como sumárias, pois estava o devedor fiduciário limitado, na contestação, 

a alegar somente '(...) o pagamento do débito vencido ou o cumprimento 

das obrigações contratuais', segundo norma contida no revogado § 2º do 

art. 3º. Nada obstante, boa parte da doutrina e da jurisprudência, inclusive 

do Superior Tribunal de Justiça, já vinha firmando orientação contra legis, 

ampliando o espectro das matéria possíveis de serem articuladas em 

contestação, e, por conseguinte, o contexto probatório. Com a entrada em 

vigor da Lei 10.931/2004, finalmente, transmuda-se a ação de busca e 

apreensão em demanda plenária, tendo em vista que a novel norma não 

fixou qualquer limite. Ao contrário, diz textualmente que o devedor 

oferecerá resposta - isto é, contestação, exceção ou reconvenção - no 

prazo de 15 dias, a contar da execução da liminar (Dec.-lei, art. 3º, § 3º), 

mesmo que ele tenha pagado a integralidade da dívida pendente e entenda 

ter havido pagamento a maior, desejando a restituição." Assim, sendo 

possível, em contestação, o devedor alegar toda e qualquer matéria em 

sua defesa, possível, então, discutir abusividade e nulidade de cláusulas 

contratuais, em contrato de alienação fiduciária. No entanto, a contestação 

produz uma consequência processual, diversa do pedido do autor. A 

respeito, Humberto Theodoro Júnior[2] ensina: "Há, porém, profunda 

diferença entre a ação do autor e a contestação da ré. 'Na ação, o autor 

formula uma pretensão, faz um pedido. Diversamente, na defesa não se 

contém nenhuma pretensão, mas resistência à pretensão e ao pedido do 

autor'. O contestante, na realidade, ao usar o direito abstrato de defesa, 

busca tão-somente libertar-se do processo em que o autor o envolveu. 

Isto pode ser feito de duas maneiras, isto é: - através de ataque à relação 

processual, apontando-lhe vícios que a invalidem ou tornem inadequada 

ao fim colimado pelo autor; ou - por meio de ataque ao mérito da pretensão 

do autor. Contestação, portanto, é o instrumento processual utilizado pela 

ré para opor-se, formal ou materialmente, à pretensão deduzida em juízo 

pelo autor." Assim, não tendo caráter dúplice, a contestação na ação de 

busca e apreensão, pelo Decreto-Lei 911/69, provoca tão somente a 

improcedência do pedido do autor. Inviável, assim, o Magistrado julgar 

improcedente o pedido do autor e procedente o pedido da ré. Nesse 

sentido é o entendimento de Joel Dias Figueira Júnior, obra citada, 

página160: "Assim, cumpre aa ré alegar e, oportunamente, provar os seus 

articulados, insculpidos na peça contestatória, mediante o efetivo 

exercício do direito constitucional de ampla defesa, isto é, toda e qualquer 

questão fática ou jurídica de ordem substantiva ou processual, voltadas a 

obstar a pretensão formulada pelo autor na petição inicial. Trata-se, em 

outras palavras, de uma peça típica e unicamente defensiva, pois, seja 

qual for o seu fundamento, não agasalhará contra-ataque, voltado a obter, 

em seu favor, qualquer manifestação do Estado-juiz, exceto o acolhimento 

de sua defesa e a conseqüente improcedência do pedido do autor, onde 

reside, propriamente, o cerne do requerimento da ré. No tocante aos 

requisitos formais, a peça contestatória haverá de cumprir algumas 

exigências, semelhantemente ao que se verifica com a petição inicial, em 

que pese com muito menos rigor e mais flexibilidade. Torna-se de bom 

alvitre que a ré aponte o juízo destinatário dos articulados, assim como 

indique e qualifique os litigantes. Os demais são requisitos de fundo, 

porquanto ligados à própria defesa (processual ou substantiva), inseridos 

nos fatos, nos fundamentos jurídicos da impugnação, na especificação de 

provas e do requerimento propriamente dito que será sempre de 

improcedência do pedido (art. 269, I ou IV) ou de declaração de extinção 

do processo, sem julgamento do mérito (art. 267)." Portanto, quando a ré 

(devedor fiduciário) contesta, simplesmente se defende. Caso queira 

fazer algum pedido, deverá oferecer reconvenção. Essa é a lição de Joel 

Dias Figueira Júnior, obra citada, páginas 169/170: "Assim, caso a 

ré/devedor fiduciário tiver usado da faculdade que lhe confere o § 2º, do 

art. 3º, do Dec.-lei 911/1969, isto é, houver quitado a dívida pendente, 

integralmente, segundo os valores apresentados na inicial pelo autor, e, 

desejar a restituição de importância que entenda tenha sido paga a maior, 

deverá oferecer reconvenção. note-se que o pedido de restituição nada 

mais é do que pretensão ressarcitória (repetição do indébito), isto é, 

contra-ação articulada pela ré contra o autor (reconvindo), na mesma 

relação jurídico-processual. Poderá a ré optar por contestar, sem reconvir, 

demonstrando em seu favor fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito do autor. Se alegar e provar, em contestação, pagamento a maior, 

não receberá a diferença em questão." Destarte, é possível ao devedor 

fiduciário discutir, por meio de contestação, na própria ação de busca e 

apreensão, abusividade e/ou nulidade de cláusulas contratuais. Porém, a 

consequência, no caso de ser provada a abusividade e/ou nulidade de 

cláusulas contratuais, é o Juiz julgar improcedente o pedido do autor, com 

extinção do processo nos termos do artigo 487, I, do CPC. Com relação a 

aplicação do CDC ao caso concreto, observa-se que o artigo 3º, § 2º, da 

Lei 8.078/1990, dispõe expressamente que as atividades financeiras 

incluem-se no conceito de serviços para seus fins: "Artigo 3º - 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1º - (...) § 2º - Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista." A respeito, José Geraldo 

Brito Filomeno[3] leciona: "(...) as atividades desempenhadas pelas 

instituições financeiras, quer na prestação de serviços aos seus clientes 

(por exemplo, cobrança de contas de luz, água e outros serviços, ou 

então expedição de extratos etc.), quer na concessão de mútuos ou 

financiamentos para a aquisição de bens, inserem-se igualmente no 

conceito amplo de serviços." Ainda conforme José Geraldo Brito Filomeno, 

obra citada, página 46: "(...) conforme a síntese elaborada por Nélson 

Nery Júnior, caracterizam-se os serviços bancários como relações de 

consumo em decorrência de quatro circunstâncias, a saber: a) por serem 

remunerados; b) por serem oferecidos de modo amplo e geral, 

despersonalizado; c) por serem vulneráveis os tomadores de tais 

serviços, na nomenclatura do CDC; d) pela habitualidade e 

profissionalismo na sua prestação." Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou a questão editando a Súmula 297, que dispõe: "Súmula 

297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras." No caso, há uma especificidade: trata-se de um contrato de 

alienação fiduciária. Há entendimento de que a este tipo de contrato não 

se aplicaria o CDC. Porém, entendo que ao contrato de alienação fiduciária 

também se aplica o Código de Consumidor, como os tribunais têm 

entendido: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO/CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDO POR 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. No contrato de 

financiamento/Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação 

fiduciária, é certa a incidência do Código de Defesa do Consumidor, como 

prevê o seu art. 3º, § 2º, assim como do art. 166 do Código Civil, que 

autorizam a sua revisão. Súmula 297 do STJ. (...)(Apelação Cível Nº 

70064983638, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 16/07/2015).” "CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AGOSTO DE 2010 - CDC - APLICAÇÃO - 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA OU ENCARGOS PARA A MORA - 

LIMITAÇÃO À SOMA DA TAXA REMUNERATÓRIA DE NORMALIDADE DO 

CONTRATO COM MULTA E JUROS DE MORA - PRECEDENTE DO STJ NO 

RESP REPETITIVO Nº 1.058.114-RS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - O CDC é 

aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297 do 

STJ, se houver relação de consumo e no que couber. -É lícita a cobrança 

de comissão de permanência ou de encargos para a mora, desde que 

limitados pela soma da taxa de remuneração contratada para a 

normalidade com a multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, conforme 

recente precedente do STJ em recurso repetitivo, que vincula dos 

Tribunais, a teor do art. 543-C do CPC. - Em atenção ao disposto no art. 

20, § 3º e § 4º , do CPC, os honorários deverão ser fixados atendidos o 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço - Recurso provido em parte. (TJMG – Apel. 

10024130327372001, Relatora Márcia de Paoli Balbino. 17ª Câmara Cível, 

julg. 11.09.2014, publ. 23.09.2014)”. A dificuldade, para a admissão da 

aplicabilidade do CDC aos contratos de alienação fiduciária, talvez, esteja 

na relação triangular destes contratos, onde uma pessoa adquire um bem 
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de uma empresa, mas fica vinculada a uma financeira, que paga este bem 

à empresa, ficando com a propriedade do bem como garantia do crédito 

fornecido. Em situação análoga, Cláudia Lima Marques[4] ensina: "O 

grande problema na sociedade de consumo são as relações triangulares, 

que diluem as garantias de bom desempenho dos serviços e aumentam os 

riscos para o consumidor. Assim, se um consumidor quer adquirir um bem 

móvel a prazo, a loja assegura para ele um financiamento através de uma 

empresa de crédito já localizada dentro da própria loja, o consumidor não 

se dá conta, mas passa a ser devedor da empresa financeira e não mais 

do comerciante. Às vezes as relações contratuais são entre dois 

fornecedores, e o consumidor é apenas o terceiro-vítima. Como no caso, 

comum nos anos 80, em que o consumidor prometia comprar imóvel a ser 

construído por uma empresa imobiliária, a qual fechava um financiamento 

com um banco, dando o imóvel (terreno e acessões) em garantia 

hipotecária, para poder construir o edifício. O consumidor pagara 

integralmente o seu imóvel, mas não era feito o registro da escritura 

definitiva de Compra e Venda, sendo que uma cláusula responsabilizava o 

consumidor pela liberação da dívida (do financiamento) feita pelo 

construtor, uma vez que a hipoteca (ônus) se transferia junto com a 

propriedade. Assim também alguns contratos são fechados entre dois 

bancos, ou entre o Estado ou empresário e o banco, podendo, porém, pela 

demora do depósito efetivo em conta prejudicar o consumidor-cliente. 

Conclui-se esta exposição, reiterando a importância alcançada no mundo 

de hoje pelos contratos bancários, financeiros e contratos de crédito. A 

jurisprudência dominante é pela aplicação das normas do CDC a estes 

contratos, pois, em regra, estão presentes consumidores como outro pólo 

da relação contratual, atuando como destinatários finais dos serviços, 

utilizando os serviços para proveito próprio, de seu grupo social ou 

familiar. As regras do CDC encontrarão aplicação, também, em caso de 

vulnerabilidade comprovada do contratante, quando o contrato bancário 

inserir-se em sua atividade profissional, seguindo assim a orientação da 

jurisprudência brasileira, que já dedicava atenção especial aos contratos 

bancários e às cláusulas abusivas nele inseridas. Portanto, compatível a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica do caso 

dos autos. Deve-se, no entanto, analisar se o apelado pode ser 

equiparado a consumidor stricto sensu e, por conseguinte, gozar dos 

benefícios do CDC. Nesse sentido é o entendimento de Joel Dias Figueira 

Júnior, obra citada, páginas 33/35: "O contrato de alienação fiduciária 

rege-se, via de regra, pelas normas insculpidas no Código Civil (art. 

1.361/1.368-A) e Dec.-lei 911/1969, sem prejuízo da incidência 

concomitante do Código de Defesa do Consumidor se e quando originário 

em relação de consumo. Assim, há de se verificar se a relação de direito 

material tem como sujeitos consumidor e fornecedor de serviços (de 

natureza financeira), assim considerados sob a luz do Código de Defesa 

do Consumidor. Diz o art. 2º do mencionado Código que 'consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço 

como destinatário final', enquanto o art. 3º assinala que 'fornecedor é toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços'. Por sua vez, 'produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material 

ou imaterial' (art. 3º, § 1º) e, 'serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista' (art. 3º, § 2º)." O artigo 2º, da Lei 

8.078/90, estabelece: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Em se 

tratando de contratos, como o caso em comento (alienação fiduciária), o 

problema é o desequilíbrio de forças entre os contratantes. Uma das 

partes é vulnerável ou hipossuficiente. Cláudia Lima Marques, obra citada, 

página 270, leciona: "Existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, a 

jurídica e a fática. Na vulnerabilidade técnica, o comprador não possui 

conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, 

é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à 

sua utilidade." Por este lado, a ré é parte vulnerável, já que sua atividade 

não é intermediar compra e venda de veículos, financiando a transação 

comercial. E seria a demandada destinatário final? Cláudia Lima Marques, 

obra citada, página 279, esclarece: "O destinatário final é o 

Endverbraucher, o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao 

adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que 

coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não 

aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o 

consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem para 

oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor". Também por esse 

lado a requerida é consumidora, conforme o Código de Defesa do 

Consumidor, já que o produto adquirido não é um produto a ser 

beneficiado e oferecido no mercado. O veículo foi adquirido para ser 

simplesmente utilizado. Nesse sentido é o entendimento dos tribunais: 

"PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PESSOA 

JURÍDICA. BENS. SERVIÇOS. DESTINATÁRIO FINAL. APLICAÇÃO DO CDC. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 1. A relação jurídica entre a instituição 

financeira e o contratante resta caracterizada como de consumo, 

submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos 

termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável ao consumidor pessoa jurídica quando este 

adquire o produto ou serviço na qualidade de destinatário final do produto 

ou serviço. 3. Somente será negada a aplicação do CDC aos contratos de 

financiamento firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica quando 

o objetivo desta for incrementar a atividade negocial. 4. (...) 7. Recurso 

conhecido e não provido. (TJDF. APC 20140110933089, Relatora ANA 

MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, julg. 24.02.2016, publ. 

01.03.2016)”. Assim, clarividente esta a aplicação, ao caso presente, do 

Código de Defesa do Consumidor. Registra-se que o contrato reveste-se 

de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas não resultam do 

livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensa revisão, nos 

termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece ao Estado o 

dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, tratando-se de 

direito e garantia fundamental. Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas 

relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima mencionado e no 

artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente onerosas ao 

consumidor, resultando no agravamento substancial das obrigações 

assumidas contratualmente. Vale destacar que, por meio da referida 

revisão, não está a se negar validade ao pacta sunt servanda, mas 

apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé contratual, 

proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, 

sem que isto enseje insegurança jurídica. A incidência do CDC, norma de 

ordem pública, torna relativa a aplicação do princípio pacta sunt servanda, 

sem, contudo, ofendê-lo. Ressalta-se que é necessária e imperativa a 

adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna realidade das 

relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos firmados por 

instituição financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, pois inexiste a 

comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes. A ré busca a 

revisão dos juros cobrados pela instituição financeira; porém, no que 

tange à limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal Federal já 

decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação imediata do §3º, do artigo 

192, da Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter da não 

auto-aplicabilidade, por se tratar de disposição legal dependente de 

regulamentação em lei complementar. A edição da Emenda Constitucional 

20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta 

da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata 

perdeu significância. Destarte, partindo do princípio que o §3º do artigo 

192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha reiteradamente 

decidido de forma diversa, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da 

aplicação do mencionado dispositivo de lei, não podendo, portanto, ser 

considerado nem mesmo para reger relações passadas, sob sua égide. 

Conclui-se daí que, ainda que árduos ao consumidor, prevalecem os juros 

contratados. Registra-se que não é possível a limitação da taxa de juros 

com base na Lei de Usura, visto que as disposições do Decreto 22.626/33 

não são aplicáveis às operações de crédito efetuadas por instituições do 

Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o enunciado de Súmula 596, 

do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 596 – “As disposições do Decreto 

22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos 

cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, 

que integram o Sistema Financeiro Nacional.” Quanto à capitalização de 

juros, conquanto existam julgadores que admitem a possibilidade da 

capitalização, seja anual, semestral ou até mensal, entendo que essa 

prática é vedada de qualquer forma, à exceção daqueles títulos regidos 

por leis especiais, o que não é o caso. Com efeito, o contrato firmado 

entre as partes foi de adesão, não sendo regido por leis especiais que 

permitem a capitalização. Quanto ao tema da capitalização, importa 

consignar que o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de 
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Justiça era no sentido de que somente seria admitida em casos 

específicos (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), previstos em 

lei, conforme enunciado da Súmula 93. Todavia, com a edição da MP nº 

1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a Segunda 

Seção do Tribunal da Cidadania passou a admitir a capitalização mensal 

nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, desde que 

houvesse previsão contratual expressa. Mas, no preciso caso em exame, 

não se visualiza a incidência da capitalização mensal de juros e, mesmo 

se houvesse a referida capitalização, considerando que o contrato 

firmado está abrangido pelas MP´s alhures mencionada, forçoso seria 

admitir a capitalização mensal. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA PACTUADA 

ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 

PREVISÃO CONTRATUAL. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. 

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA NÃO CUMULADA COM 

OUTROS ENCARGOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As instituições 

financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada 

na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), Súmula n. 596/STF e a estipulação 

de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade (REsp n. 1.061.530/RS, representativo da controvérsia, 

Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, 

DJe 10/3/2009). 2. A verificação de abusividade do percentual não se 

baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, 

devendo-se observar uma razoabilidade a partir desse patamar, de modo 

que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar 

cabalmente demonstrada em cada situação. No caso é inexistente, pois a 

taxa pactuada nem sequer é superior à taxa média da época da 

contratação. 3. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade 

mensal, desde que pactuada para os contratos celebrados a partir de 31 

de março de 2000 - data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A 

previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da 

capitalização mensal (REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, 

Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 4. No caso dos autos, o Tribunal 

local expressamente consignou que há cláusula estipulando a cobrança 

da capitalização mensal, sendo assim, de acordo com o entendimento 

desta Corte, é permitida a cobrança do referido encargo. 5. Não é possível 

alterar conclusão assentada pelo Tribunal de origem com base na análise 

das cláusulas contratuais e das provas nos autos, ante o óbice das 

Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 6. Admite-se a comissão de permanência durante 

o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de 

mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), 

desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com 

os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa 

contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, 

Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, 

julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010). 7. A falta de indicação dos 

dispositivos legais violados enseja o desprovimento do recurso, nos 

termos da Súmula 284/STF. 8. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ - AgRg no AREsp 548825 MS 2014/0173789-2, Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Julg. 24.02.2015, publ. 

05.03.2015)”. Observa-se que a demandada se rebela contra os encargos 

contratuais, dentre eles a capitalização mensal de juros, sendo certo que, 

pela análise dos autos, a avença foi firmada em 18 de abril de 2015 (Num. 

3655757 - Pág. 4), havendo o pagamento das treze primeiras parcelas. 

Ademais, a irresignação ocorre após a distribuição da presente demanda 

e da apreensão do bem. Ora, clarividente esta que o requerida 

demonstrou a aceitação dos encargos contratuais cobrados. Logo, sua 

atitude de se rebelar contra os encargos contratuais, após pagar muitas 

prestações da avença, afronta o princípio do "non venire contra factum 

proprium". Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda sobre o 

mencionado princípio, salientou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do 

REsp nº 605.687/AM: "(...) nos termos de princípio invocável em nosso 

sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, 

exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o 

que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a 

lei' (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: 

Bookseller, p. 64). " O principal efeito da aplicação desse princípio, no 

dizer de Paulo Mota Pinto, "será o da inibição do exercício de poderes 

jurídicos ou direitos, em contradição com o comportamento anterior" (aut. 

cit., em artigo sobre a proibição do comportamento contraditório (venire 

contra factum proprium) no direito civil, Boletim da Faculdade de Direito de 

Coimbra - Volume Comemorativo, pág 269 - 322. "Figuras Particulares da 

Boa Fé objetiva e venire contra factum proprium", Luciano de Camargo 

Penteado, Revista de Direito Privado, vol. 27, p. 262.) O entendimento 

sobre as matérias ventiladas na defesa já se encontra pacificado na 

jurisprudência e sumuladas junto ao STJ e STF. Em face dos argumentos 

acima expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre o mutuante 

e o mutuário é juridicamente perfeita, vez que as entidades financeiras 

não são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura. 

Ainda que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional 

quanto ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na 

ausência desta, ao contrário do que alega a ré, não tem lugar à limitação 

constante da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se 

aplica às instituições financeiras. Ademais, a taxa estipulada no contrato 

em comento encontra-se bastante razoável, própria dos financiamentos 

de bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade. Com efeito, ao 

disponibilizar determinada quantia pecuniária a seu cliente, a instituição 

financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, 

sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, 

obviamente, almeja lucro. Assim, a taxa final de juros pactuada com a 

devedora representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em 

consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas 

operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das 

taxas de risco e do lucro, como já dito. Sobre o tema é o voto do Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, - citando, inclusive, estudo efetuado por 

Professores da Fundação Getúlio Vargas -, que: "as instituições 

financeiras são responsáveis pela intermediação dos recursos entre os 

poupadores, agentes com recursos momentaneamente ociosos, e os 

tomadores de empréstimos, que utilizam estes recursos seja na aquisição 

de bens de consumo seja na realização de investimentos. O spread 

bancário é a diferença entre a taxa de juros paga ao poupador e a 

cobrada do tomador do empréstimo, constituindo-se, portanto, na 

remuneração do serviço de intermediação. Assim como os preços, os 

juros são obtidos mediante o somatório de diversos componentes do custo 

final do dinheiro, tais como custo de captação, a taxa de risco, custos 

administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e 

tributário e, finalmente o lucro do banco (...) O spread bancário, na 

verdade, segundo estudos do Banco Central mencionado pelo 

Professores da Fundação Getúlio Vargas, pode ser decomposto em risco 

de inadimplência, equivalente a 15,8%, despesas administrativas a 19,2%, 

impostos indiretos a 8,2%, impostos diretos a 21%, margem do Banco a 

35,7%, sendo que essa margem é ' margem média do setor bancário 

calculada sobre todos os empréstimos'. O raciocínio que desenvolvem 

mostra que também a correlação do prazo do empréstimo com a taxa de 

inadimplência repercute sobre o spread. Assim por exemplo 'em um 

empréstimo mensal o tomador de empréstimo paga um spread de 30% 

caso a taxa de inadimplência seja de 1% dos empréstimos concedidos. Já 

nos empréstimos semanais, esse spread sobe para quase 100%. Os 

valores chegam a 140% no caso de empréstimos mensais com taxa de 

inadimplência de 5% e a 540% nos empréstimos semanais com a mesma 

taxa de inadimplência'. Por outro lado, os custos de captação variam 

conforme a fonte da qual o banco obtém o dinheiro que repassará ao 

mutuário, podendo citar-se, v.g., as cadernetas de poupança, os 

depósitos remunerados dos correntistas e aplicadores e moeda 

estrangeira. Evidentemente, o banco deverá devolver o dinheiro 

devidamente remunerado com o índice contratado ou previsto na lei, 

conforme a espécie. Concluindo, os gastos com pessoal, com o 

estabelecimento - alugado ou não - com o material de consumo (papel, 

equipamentos veículos, material de limpeza, alimentação, etc.) e com os 

impostos e taxas recolhidas às entidades fazendárias igualmente são 

contabilizados para o cálculo da taxa de juros, pois representam o quanto 

se gasta com o suporte físico da instituição. A taxa de risco, por sua vez, 

decorre dos prejuízos que a instituição tem com os devedores que não 

pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas dívidas. O 

descumprimento da obrigação por parte destes, obviamente, tem reflexo 

obrigatório no custo do dinheiro emprestado a todos os mutuários, 

sobretudo num período de alto índice de inadimplência, para viabilizar 

possa a instituição remunerar as fontes de custeio pelos índices 
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respectivos e pagar as despesas administrativas e tributárias. Finalmente, 

à taxa de juros deve ser acrescido o lucro do banco, sem o qual não 

poderá o mesmo crescer, acumular patrimônio e remunerar os seus 

acionistas." (Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS).[5] Há que se 

considerar, ainda, que a política de juros altos é estimulada pelo próprio 

Governo, por ser mecanismo de contenção do consumo e, via de 

consequência, da inflação. Ou seja: "como imaginar que, tendo despesas 

de manutenção (aluguéis, pessoal, propaganda, impostos, etc.) mais os 

riscos próprios da atividade e a exigência de um mínimo lucro para 

suportar esses encargos, estivessem as instituições financeiras limitas a 

emprestar por uma taxa de 12% a.a.?" (trecho do voto do Ministro Ari 

Pargendler no REsp nº 271.214-RS). Destarte, não se pode acoimar de 

abusiva determinada taxa de juros somente com base na alegada 

estabilidade econômica do país, olvidando-se dos demais aspectos que 

vigem no sistema financeiro, notadamente a política monetária pública. A 

alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que 

a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente 

excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação 

do mútuo. Não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão 

do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros 

avençada, até porque, os juros contratados não violaram a taxa média de 

mercado praticada no momento de sua celebração. Neste sentido, é 

pacífico o entendimento jurisprudencial: " APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - IMPOSSIBILIDADE - 

OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL - POSSIBILIDADE - TARIFA DE DE EMISSÃO DE CARNÊ - 

LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGO LÍCITO, DESDE 

QUE COBRADO DE FORMA EXCLUSIVO, SEM ULTRAPASSAR A SOMA 

DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. 

- A Suprema Corte já assentou em súmula a inaplicabilidade das limitações 

das taxas de juros impostas pela Lei de Usura às instituições financeiras. 

Logo, lícita a cobrança dos juros em patamares superiores a 12% ao ano, 

desde que observada a taxa média de mercado, sob pena de abusividade. 

- É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados, 

com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n.º 

1.963-17/2000, desde que avençada. - O Superior Tribunal de Justiça, por 

ocasião do julgamento do REsp n.º 1.255.573/RS e REsp n.º 1.251.331/RS 

- recursos representativos da controvérsia e processados sob a 

sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil - firmou 

entendimento no sentido de ser legal a cobrança de tarifa de cadastro e 

de tarifa de abertura de crédito (TAC) e da tarifa de emissão de carnê 

(TEC), desde que, em relação às duas últimas, sejam pactuadas em 

contratos bancários celebrados até 30/4/2008, data da vigência da 

Resolução CMN 3.518/2007. - É legal a cobrança, se pactuada, de 

comissão de permanência, em período de inadimplemento, limitada à soma 

dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - e desde 

que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção 

monetária e multa. Inteligência dos Enunciados nºs. 30, 296 e 472 da 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - Uma vez lastreados em 

obrigação expressamente assumida em contratação na qual não se 

caracteriza conduta de má-fé da instituição financeira contratada, os 

valores a serem devolvidos ao contratado, por terem sua ilegalidade 

reconhecida em decisão judicial, não comportam dobra. (TJMG, Apelação 

10433140064745001, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª Câmara 

Cível, Julg. 18.10.2016, publ. 07.11.2016)”. Não há, portanto, como 

modificar a taxa contratualmente ajustada. No que concerne à previsão de 

incidência de comissão de permanência, do precedente do Superior 

Tribunal de Justiça, colhe-se do voto condutor da lavra do Min. Carlos 

Alberto Meneses Direito que: "No que concerne ao período da 

inadimplência, o certo é que do ponto de vista econômico, como já vimos, o 

percentual de inadimplência dos tomadores tem impacto substancial na 

cobrança da taxa de juros. ... No Brasil, a taxa de inadimplência é cobrada 

sob a rubrica 'comissão de permanência'. A comissão de permanência, 

por sua vez, não é ilegal, sendo certo que, conforme já decidido e 

pacificado nesta Corte, tem finalidade semelhante, precipuamente, à da 

correção monetária, qual seja atualizar o valor da dívida, a contar de seu 

vencimento. Foi criada antes da correção monetária, sendo facultada, com 

base na Lei nº 4.595/64 e na Resolução nº 1.129/86 - BACEN, a sua 

cobrança pelas instituições financeiras por dia de atraso no pagamento do 

débito. Observe-se o que disse o Senhor Ministro Eduardo Ribeiro, no 

REsp nº 4.443/SP, julgado em 09/10/90 (RSTJ 33/249-253), sobre a função 

da comissão de permanência, verbis: 'Cumpre ter-se em mente que a 

comissão de permanência foi instituída quando inexistia previsão legal de 

correção monetária. Visava a compensar a desvalorização da moeda e 

também remunerar o banco mutuante. Sobrevindo a Lei 6.899/81, a 

primeira função do acessório em exame deixou de justificar-se, não se 

podendo admitir que se cumulasse com a correção monetária, então 

instituída'.". À luz da orientação acima, há que se admitir que não há 

obstáculo em permitir que a comissão de permanência varie segundo as 

taxas do mercado do dia de pagamento, haja vista que não são as 

entidades financeiras que as fixam, mas sim o Conselho Monetário 

Nacional. Malgrado tenha decidido no sentido de caracterizar como ilícita a 

cláusula, vejo que a tese não mais encontra respaldo na jurisprudência 

dominante sobre o tema no aludido Tribunal: "... a própria Resolução nº 

1.129/86, do Banco Central do Brasil, no item I, estabelece que a comissão 

de permanência será calculada as mesmas taxas pactuadas no contrato 

original ou à taxa de mercado do dia do pagamento. Não há aí 

potestatividade, já que as taxas de mercado não são fixadas pelo próprio 

credor, mas, sim, definidas pelo próprio mercado ante as oscilações 

econômico-financeiras, estas fiscalizadas pelo Governo que, como sói 

acontecer, intervém para sanar distorções indesejáveis. Por outro lado, 

após o vencimento do contrato, a cobrança da comissão de permanência 

subordinada a mesma taxa de juros prevista neste não mais se justifica, 

presente que a realidade econômica desse período poderá não mais ser a 

mesma da época em que celebrado o contrato. Nesse caso, a cobrança 

da comissão de permanência considerando a taxa média do mercado, no 

período da inadimplência, apresenta-se, a meu sentir, como melhor 

solução. Apenas, observe-se, a taxa média a ser adotada por força desta 

decisão não pode ser superior à taxa de juros previamente pactuada, na 

eventualidade, diante de circunstâncias econômicas anormais, de ser ela 

superior. É que a pretensão do banco recorrente resume-se na 

confirmação da 'legalidade dos encargos financeiros livremente 

pactuados' (fls. 292), sendo as taxas do contrato, portanto, o limite para 

esta decisão, que não pode ultrapassar o pedido". Dessa forma, flagrante 

a inexistência de cláusulas abusivas em relação ao contrato, objeto da 

presente demanda. Lado outro, vê-se pelo instrumento de contrato (Num. 

3655757) que as taxas administrativas cobradas por ocasião da 

assinatura do contrato encontram-se ali especificadas, sendo certo que 

houve a concordância expressa da demandada. No que concerne à 

cobrança de taxas pelo autor, é preciso consignar que houve decisão 

recente do e. STJ referente à cobrança de encargos contratuais, por meio 

dos REsp. nºs. 1.251.331 e 1.255.573, ambos de relatoria da Min. Maria 

Isabel Gallotti. Tais julgamentos ocorreram no dia 28 de agosto de 2013, 

tendo a Segunda Seção daquela Corte fixado as teses que devem orientar 

as instâncias ordinárias da Justiça brasileira no que se refere às 

cobranças das tarifas e do IOF. Eis a ementa do primeiro julgado: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

F INANCIAMENTO C O M  G A R A N T I A  D E  A L I E N A Ç ÃO 

FIDUCIÁRIA.DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS 

COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 

REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 1. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp973.827/RS, 

julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 

24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida 

pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 

Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços 

bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a 

orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições 

financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a 

regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a 

norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos 

voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela 
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instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para 

os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. 

(Recurso Especial nº. 1.251.331 - RS (2011/0096435-4), Relatora: Min. 

Maria Isabel Gallotti). No caso sub judice, o contrato celebrado entre as 

partes previu, expressamente, a cobrança das taxas e serviços, 

conforme alhures mencionados (Num. 3655757). Dessa forma, não se 

mostra indevida a incidência destas tarifas, vez que expressamente 

contratadas. Por fim, consigno que a entrega/apreensão do bem à 

instituição financeira não desobriga a devedora em relação ao empréstimo 

realizado, de maneira que o valor que será arrecado com venda do veículo 

em leilão será utilizado para amortizar o débito, portanto, torna-se 

desnecessária a avaliação do bem em juízo, e em havendo sobra de saldo 

deverá ser devolvido a ré e, caso haja saldo remanescente de débito 

ensejará a propositura de ação própria para tal recebimento. Ex positis, 

julgo procedente o pedido formulado na exordial. Consolido a posse e 

propriedade do bem objeto do financiamento nas mãos do credor. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Entretanto a cobrança 

resta suspensa, ante o benefício da Justiça Gratuita, que ora defiro ante a 

comprovação de sua hipossuficiência (Num. 12229439). Determino a baixa 

da restrição do veículo placa OBK5230, com a utilização do Sistema 

RenaJud. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rononópolis-MT, 16 de ago de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] in "Ação de 

busca e apreensão em propriedade fiduciária", editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, página 76/77. [2] in "Curso de Direito Processual Civil, 

volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento -, editora Forense, Rio de Janeiro, 39ª edição, página 344. 

[3] in "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos 

autores do anteprojeto", editora Forense Universitária, Rio de Janeiro, 7ª 

edição, página 45. [4] in "Contratos no Código de Defesa do Consumidor", 

editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 4ª edição, páginas 467/467, [5] 

Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS.
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.Processo nº 1006016-68.2017.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Banco Bradesco S.A Executados: Fernando José 

Orsi e Françoase Ponti Seletti Vistos etc. BANCO BRADESCO S.A, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em face FERNANDO JOSÉ ORSI e FRANÇOASE PONTI 

SELETTI, também qualificada no processo. As partes noticiam a realização 

de acordo e requerem a sua homologação (Num. 13891477). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, 

homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. 

Julgo extinto o processo com julgamento de mérito ex vi do disposto no 

artigo 924, II, do CPC. Custas já recolhidas e honorários advocatícios, na 

forma pactuada. Com a desistência do prazo recursal, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 16 de agosto 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004014-91.2018.8.11.0003

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 1004014-91.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Requerido: 

Wayson Wenner Vieira Viana Vistos etc. BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de WAYSON WENNER 

VIEIRA VIANA, também qualificado no processo. O requerente pugnou 

pela extinção do feito, tendo em vista que as partes se compuseram 

extrajudicialmente (Id. 14622859). 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. Deixo de determinar a baixa da restrição judicial, vez 

que não houve inserção, conforme consta no Num. 13719463. Transitada 

em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 16 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002720-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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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:

ANDREA MORAIS ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002720-38.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Bradesco Financiamentos Requerida: Andréa Morais Rosa 

Vistos etc. BRADESCO FINANCIAMENTOS, qualificado nos autos, 

ingressou com pedido de BUSCA E APREENSÃO contra ANDRÉA MORAIS 

ROSA, também qualificada no processo, objetivando o cumprimento de 

contrato firmado entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, 

mediante pagamento do débito ou entrega do bem. O autor diz que a ré 

tornou-se inadimplente e foi 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 a 

contratante não quitou as parcelas pactuadas e, em face da inadimplência, 

requer a apreensão do veículo, liminarmente. Ao final pleiteia a posse 

sobre o automotor. Juntou documentos. A liminar foi deferida com a 

apreensão do veículo (Num. 11488551). Da decisão foi interposto recurso 

de agravo de instrumento, o qual foi provido (Num. 11653795). A requerida 

apresentou contestação (Num. 11785492). Alega a existência de 

irregularidades na constituição em mora. Informa que procedeu o depósito 

das parcelas em atraso que ensejaram a presente ação, correspondente 

ao quantum de R$ 1.789,91. Requer a improcedência do pleito inicial. 

Tréplica (Num. 13163908). Consta decisão de mérito do e. TJMT negando 

provimento ao Agravo de Instrumento nº 1000727-32.2018.8.11.0000 

(Num. 13347723). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da 

produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. O entendimento 

jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. 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. 

In verbis Permitir a revisão sumária de contrato, é estabelecer o império e 

o arbítrio do Poder Judiciário, passando ao largo das disposições 

processuais, principalmente da norma estabelecida no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, ainda em vigor no ordenamento jurídico nacional, tão 

combatido mas ainda não revogado. Os documentos do Num. 6747837, 

demonstram a celebração do contrato de alienação fiduciária e a mora da 

requerida, sendo perfeitamente cabível a ação proposta, nos termos 

legais. In casu, a mora da demandada ficou demonstrada com o 

instrumento de protesto (Num. 10282909), bem como pela decisão 

proferida no RAI interposto pela própria demandada. Referido recurso foi 

assim ementado: " SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO Número 

Único: 1000727-32.2018.8.11.0000 Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO LEI Nº 911/69 - 

COMPROVAÇÃO DA MORA E DO INADIMPLEMENTO - COMPROVADA A 

TENTATIVA FRUSTRADA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO DO 

CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - REQUISITOS PRESENTES PARA A 

CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. Se o credor fiduciário, ao ajuizar a Ação de Busca e 

Apreensão, demonstra a existência do vínculo contratual e comprova a 

mora, através do protesto por edital válido, haja vista que restou 

demonstrada a tentativa frustrada de intimação pessoal do devedor no 

endereço do contrato, é de se conceder a liminar de busca e apreensão." 

Dos termos do Acórdão proferido pelo e. TJMT, colhe-se o seguinte 

excerto: "... Desse modo, as notificações extrajudiciais de ID’s 1627783 e 

1627785 e o protesto por edital de Id 1627788 são suficientes para 

comprovar a mora da devedora fiduciária, conforme exigido pelo art. 2º, § 

2º, do Decreto-lei 911/69, in verbis: § 2° A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Dessa forma, 

mostra-se evidente que o banco, ora agravado, cumpriu com as 

exigências dos arts. 2º e 3º, do Decreto-lei 911/69, autorizando a 

concessão da medida liminar de busca e apreensão. Assim, uma vez 

definido que a comprovação da mora seria suficiente para o deferimento 

da liminar de busca e apreensão, e que esse requisito restou configurado 

nos autos, é de se deferir a medida, com fulcro no Decreto-lei nº 911/69. " 

Neste sentido: APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO 

ENDEREÇO DO CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - VALIDADE - MORA 

COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. O direito de o credor fiduciário 

reaver o bem que se encontra na posse do devedor depende da 

constituição em mora do devedor por meio de carta registrada enviada por 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (arts. 2°, § 2°, e 

3°, do Decreto-Lei n° 911/69). Constitui ônus do devedor informar ao 

credor eventual mudança de endereço, sob pena de, frustrada a tentativa 

de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato por 

inconsistência dos dados informados, ser considerado regularmente 

constituído em mora. (Ap 103968/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017)” Quanto o valor 

depositado pela requerida, tal quantia não atende o disposto no art. 3º, § 

2º, do Decreto-lei nº 911/1969, indica expressamente que somente com o 

pagamento da integralidade da dívida pendente poderá o bem ser restituído 

ao devedor: “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 a mora ou o inadimplemento do devedor. § 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. § 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.” Logo, 

segundo dispõe a norma, a purgação da mora somente se efetiva se o 

devedor pagar o valor integral do débito, o que não ocorreu no caso dos 

autos. Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Torno 

definitiva a liminar concedida nos autos. Condeno a ré a depositar o bem 

descrito na inicial ou o seu equivalente em dinheiro, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas. Condeno, ainda, a requerida 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 a demandada 

pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o 

qual deferido nesta oportunidade, vez que comprova sua condição de 

hipossuficiente (Num. 12078751 - Pág. 5). Determino a baixa da restrição 

inserida no veículo placa OBF9515, com a utilização do Sistema RenaJud. 

Expeça alvará para levantamento do valor de R$ 1.789,91 (hum mil, 

setecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) e seus 

acréscimos em conta bancária a ser indicada pelo autor no prazo de 05 

(cinco) dias, para abatimento do saldo devedor do contrato. Transitada em 

julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002362-73.2017.8.11.0003

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:

MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002362-73.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Itaú Veículos S.A Requerida: Maria do Carmo 

Rodrigues Silva Vistos etc. Banco Itaú Veículos S.A, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra Maria do 

Carmo Rodrigues Silva, também qualificada no processo, objetivando o 

cumprimento de contrato firmado entre as partes, com cláusula de 

alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou entrega do bem. O 

autor diz que a ré tornou-se inadimplente e foi constituída em mora ao 

deixar de cumprir a obrigação mensal, assumida no contrato firmado entre 

as partes, cujo objeto foi dado em alienação fiduciária. Afirma que a 

devedora deixou de quitar as parcelas pactuadas, a partir de Janeiro/2017 

e, em face da inadimplência, requer a apreensão do bem, liminarmente. Ao 

final requer a posse definitiva do veículo. Juntou documentos. Deferida a 

liminar, a medida foi devidamente cumprida (Num. 13135994). Citada, a ré 

não apresentou contestação (Num. 14697606). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja 

julgamento antecipado, na forma do artigo 355, incisos I e II do CPC. Além 

da revelia da demandada, a prova trazida aos autos é suficiente para o 

desfecho da questão. À luz dos documentos juntados na inicial verifica-se 

que o bem, objeto do pedido de busca e apreensão, foi dado em alienação 

fiduciária, a favor da requerida, em contrato firmado entre as partes (Num. 

6097844). Ressalta-se, também, que a devedora é inadimplente e, 

devidamente citada, não ofereceu defesa. Assim, em face da revelia, 

aliada à prova produzida pelo autor, restou demonstrada a veracidade dos 

fatos que ensejam o deferimento da pretensão inicial, por estar amparada 

em legislação específica – Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo 

procedente o pedido formulado na exordial. Torno definitiva a medida 

liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo descrito na inicial. 

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Determino a baixa da 

restrição com a utilização do Sistema Renajud (placa – OAX1162). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002881-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DE ARAGAO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002881-14.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Requerido: 

Valdemir de Aragão Silva Vistos etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de VALDEMIR DE ARAGÃO 

SILVA, também qualificado no processo. O requerente pugnou pela 

desistência do feito, vez que as partes se compuseram extrajudicialmente 

(Id. 13696866). 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 NUA6940). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001337-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL ITAPURA DUARTE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001337-59.2016.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Oxigênio Cuiabá Ltda - Maxtintas Executada: 

Leonel Itapura Duarte ME – Construtora Pillares Vistos etc. OXIGÊNIO 

CUIABÁ LTDA - MAXTINTAS, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face LEONEL ITAPURA 

DUARTE ME – CONSTRUTORA PILLARES, também qualificada no 

processo. As partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua 

homologação (Id. 14598715). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre 

as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da 

avença comportará a execução da sentença homologatória, nos termos 

do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz 

parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com julgamento 

de mérito ex vi do disposto no artigo 924, II, do CPC. Custas já recolhidas e 

honorários advocatícios, na forma pactuada. Com a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JARBAS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO)

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IAGO BUFALO PIRES (EXECUTADO)

VITOR SOUSA AQUINO (EXECUTADO)

EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003656-29.2018.8.11.0003. Ação de Execução por Quantia 

Certa Exequente: José Jarbas Gomes Executados: Eduardo Jhonatan 

Rodrigues Oliveira e outros Vistos etc. JOSÉ JARBAS GOMES, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA em 

face Eduardo JHONATAN RODRIGUES OLIVEIRA e outros, também 

qualificados no processo. As partes noticiam a realização de acordo e 

requerem a sua homologação e a consequente extinção do feito (Id. 

14631966). O exequente informa que o acordo foi devidamente cumprido 

(Num. 14643237). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, vez que já restou liquidado conforme documentos 

constantes nos autos. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz 

parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com julgamento 

de mérito ex vi do disposto no artigo 924, II, do CPC. Custas já recolhidas e 

honorários advocatícios, na forma pactuada. Com a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 
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BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002299-14.2018.8.11.0003

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:

ORISMAR CORREA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002299-14.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A Requerido: Orismar 

Correa Lima Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de ORISMAR CORREA LIMA, também qualificado no 

processo. O requerente pugnou pela desistência do feito, vez que as 

partes se compuseram extrajudicialmente (Id. 13534998). 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 NJI7393). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008191-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEU MONTANHA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008191-35.2017.8.11.0003. Ação de Servidão de 

Passagem de coletor público de esgotamento sanitário Autores: Sanear – 

Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis e outros Réu: Argeu 

Montanha de Araújo Vistos etc. SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS E OUTROS, qualificados nos autos, 

ingressaram com AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE COLETOR 

PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO em face de Argeu Montanha de 

Araújo, também qualificado no processo. As partes noticiam a realização 

de acordo e requerem a sua homologação e a consequente extinção do 

feito, constando inclusive a anuência do representante do Ministério 

Público (Num. 13130689). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe 

fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 

515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste 

faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas na forma acordada. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000392-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PIMENTEL PINTO OAB - PR62068 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO AYRES DE OLIVEIRA OAB - PR0032504A (ADVOGADO)

EDUARDO JOSE FUMIS FARIA OAB - SP225241 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000392-38.2017.8.11.0003. Ação Revisional de Contrato 

Autor: Antônio de Souza Réu: Banco Itaucard S.A Vistos etc. ANTÔNIO DE 

SOUZA, qualificado nos autos, ingressaram com AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO em face de Banco Itaucard S.A, também qualificado no 

processo. As partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua 

homologação e a consequente extinção do feito (Num. 10708453). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, vez que o mesmo já 

foi devidamente cumprido. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do 

ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com 

amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas pelo autor na forma 

determinada no Id. 4660795, intimando-o para recolhimento do valor 

descrito no cálculo do Num. 8773378, no prazo de 05 (cinco) dias. 

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. Expeça alvará para levantamento do valor 

de R$ 29.793,49 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e três reais e 

quarenta e nove centavos) e seus acréscimos, em favor do autor na 

conta bancária incida no Id. Num. 10951048 - Pág. 2. Transitada em julgado 

ou havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002301-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO JOSE DOS SANTOS PONTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002301-81.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Daycoval S.A Requerido: Celso José dos Santos Ponte 

Vistos etc. BANCO DAYCOVAL S.A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de CELSO JOSÉ 

DOS SANTOS PONTE, também qualificado no processo. O requerente 

pugnou pela extinção do feito, tendo em vista que as partes se 

compuseram extrajudicialmente (Id. 13530490). 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. Deixo de determinar a baixa da restrição judicial, vez 

que não houve inserção, conforme consta do Id. 12733567. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

16 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000032-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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RONALDO JOSE CESCONETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SILVA TENORIO (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário é 

desconhecido.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007994-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MENDES MACIEL (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar ou 

responder a contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003492-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. GERHARDT & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS PRADO & PRADO LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça . Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003872-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO RODRIGUES FONTOURA NETO (EXECUTADO)

O. R. FONTOURA NETO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que no dia 04/07/2018, 

compareci no endereço indicado, porém o imóvel está fechado com uma 

placa de vendo e sem qualquer placa de empresa (imóvel ao lado da casa 

de número 1002). Indaguei a moradores da região, sendo informado que 

antigamente funcionava a empresa "Neto Depósito de Água", não sabendo 

indicar para onde teria se mudado. Assim, não foi possível citar O. R. 

Fontoura Neto ME e Otacílio Rodrigues Fontoura Neto. Ressalto que não foi 

possível proceder ao arresto, tendo em vista que não encontrei bens para 

tanto. RONDONÓPOLIS/MT, 9 de julho de 2018. RONAN MEDEIROS 

MARTINS Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS 

E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002206-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michel Carlos Mariz Teixeira OAB - SP225310 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERJO MASIERO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, efetuar 

o depósito da diligência cotada pelo Oficial de Justiça no id. 14203182, de 

16/07/2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002206-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michel Carlos Mariz Teixeira OAB - SP225310 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERJO MASIERO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre os documentos juntados pelo requerido, ids. 14231829, 14231834 e 

14231837.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004100-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GIBIM BEZERRA OAB - MT21730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004100-62.2018.8.11.0003 AUTOR: BRITANOP 

MINERACAO LTDA - EPP Advogado do(a) AUTOR: PRISCILLA GIBIM 

BEZERRA - MT21730/O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de 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 
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MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003433-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LORENCO ORTOLAN SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001024-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI JOSE VASTOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificaçã Certifico que em cumprimento ao 

mandado de Busca e Apreensão, compareci ao endereço mencionado, 

onde estando não foi possivel proceder a APREENSÃO do veículo da 

MARCA: FORD TIPO:KA -MODELO:TECNO FLEX - 

CHASSI:9BFZK53A9BB264592 - COR: PRETA - ANO:2011/2011 - 

PLACA:NPK3496, em razão de não localizar o bem no referido endereço , 

bem como, em circulação nesta cidade. Diante do exposto, devolvo o 

mandado no aguardo de novas determinações. RONDONÓPOLIS/MT, 28 de 

junho de 2018. NARCIZA RODRIGUES DE SOUZA Oficial de Justiça SEDE 

DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005739-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. S. (REQUERENTE)

E. S. D. S. (REQUERENTE)

VILSON APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

M. F. S. D. S. (REQUERENTE)

K. S. A. (REQUERENTE)

MARIA NIVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005739-18.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVERTON SANTOS DE SOUZA, KAUANE SANTOS DE 

SOUZA, MARIA FERNANDA SANTOS DE SOUZA, VILSON APARECIDO DE 

SOUZA, KAMILA SANTOS ALMEIDA, MARIA NIVIA DA SILVA REQUERIDO: 

EXPRESSO RUBI LTDA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para 

que proceda a juntada de cópia do termo de guarda, referente à 

adolescente Kamila Santos Almeida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006036-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENIUM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTALINA GERADORES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006036-25.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MILLENIUM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO 

DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME REQUERIDO: CRISTALINA 

GERADORES LTDA - EPP Vistos e Examinados. I– Das custas Intime-se a 

parte autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo 

in albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006399-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR PALACIOS SANCHES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA OAB - MT21728/O (ADVOGADO)

DIEGO ATILA LOPES SANTOS OAB - MT21614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006399-12.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAIR PALACIOS SANCHES OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e examinados. Analisando os autos, 

extrai-se que a parte autora é proprietária da empresa O&O Extintores e 

Cursos. Dessa forma, anteriormente à análise do pleito de gratuidade da 

justiça, intime-se a parte autora para que junte comprovante de imposto de 

renda de pessoa física (CPF: 841.731.731-72) e pessoa jurídica (CNPJ nº 

27.639.773/0001-79), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento. Transcorrido o prazo in albis, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009667-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ALVES CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRILLE DA SILVA OAB - MT22156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009667-11.2017.8.11.0003. 

AUTOR: ANDRE LUIS ALVES CAMPOS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos e examinados. Por serem tempestivos, RECEBO E DOU 

PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR, tornando 

sem efeito a sentença proferida em Id. 14070419. No mais, verifica-se dos 

autos que o autor ingressou com a presente ação formulando o seguinte 

requerimento: “Seja julgada procedente a presente PRODUÇÃO 

ANTENCIPA DE PROVA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, com pedido de 

Liminar para condenar a Empresa Requerida a exibir em juízo no prazo de 

5 (cinco dias) o EXTRATO DAS CONTAS que o Requerente possuía”. A 

inicial foi recebida; a requerida foi citada e não se apresentou tempestiva 
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manifestação. Em sede de embargos de declaração o autor postula agora 

que “a presente ação de exibição de documentos ou coisa processada na 

forma do artigo 381 e seguintes do CPC, a fim de que determine que a 

empresa Requerida traga aos autos todos extratos das contas em nome 

do Embargante”. Ocorre que, como assentado, a empresa requerida já foi 

citada/intimada e quedou-se inerte, não tendo manifestado-se nestes 

autos (assim como nunca se manifestou em qualquer dos vários 

processos que contra ela tramitam nesta vara). De outra banda, o 

dispositivo legal invocado pelo autor (artigo 381 do CPC) trata da produção 

antecipada da prova; e, acerca de tal procedimento, o artigo 382, §2º, do 

CPC prevê que o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a 

inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. 

Dito isto, determino a intimação da parte autora para que, no prazo legal, 

formule os requerimentos que entender pertinentes ao prosseguimento da 

lide, sob pena de extinção da demanda. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

ANA LUISA BARBOSA BARRETO OAB - SP315180 (ADVOGADO)

GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA OAB - RJ132374 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001683-73.2017.8.11.0003. 

AUTOR: AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME RÉU: BANCO PAN S.A., 

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. Face o teor da 

certidão de Id. 14676735, CHAMO O FEITO A ORDEM, uma vez que a 

petição inicial sequer foi recebida, tendo o banco requerido atravessado 

contestação, que acabou geralmente o tumulto processual. Da análise da 

exordial verifico que 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). Cite-se e intime-se a requerida 

BOM JESUS AGROPECUÁRIA para que, querendo, apresente contestação 

no prazo previsto no CPC, sob pena de 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009919-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER MATZEMBACKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009919-14.2017.8.11.0003. 

AUTOR: KLEBER MATZEMBACKER RÉU: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA Vistos e examinados. Em análise dos autos, 

extrai-se a informação de que a parte autora já demandou em desfavor da 

parte requerida, em relação à restituição dos valores, cujo processo 

tramitou no 3º Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT, (Id. 10968286 – 

pág. 03). Dessa forma, intime-se a parte autora para esclareça se o 

mencionado processo foi sentenciado, trazendo aos autos cópia dos 

documentos comprobatórios, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a 

juntada, conclusos para pasta de minutar decisão urgente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003007-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDRIANA GIACOMOLLI (RÉU)

ALCY ALVES VELASCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDRIANA GIACOMOLLI OAB - MT6216/O (ADVOGADO)

ALCY ALVES VELASCO OAB - MT0005847A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELZA GONCALVES DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)

ROMANA DE JESUS GONCALVES PEREIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003007-35.2016.8.11.0003. 

AUTOR: ROMARIO GONCALVES RÉU: ALCY ALVES VELASCO, SIDRIANA 

GIACOMOLLI Vistos e examinados. Impulsione-se o feito para que a parte 

autora possa se manifestar acerca das contestações apresentadas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004183-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONY KLEBER CARVALHO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004183-49.2016.8.11.0003. 

AUTOR: RONY KLEBER CARVALHO SILVA RÉU: AGEMED SAUDE S/A 

Vistos e examinados. Tendo em conta a certidão da serventia, que dá 

conta da intempestividade da petição da parte requerida, de Id. 11083911, 

declaro a preclusão da produção de provas pela ré, e determino que os 

autos sejam conclusos na pasta minutar senten Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003979-05.2016.8.11.0003

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:

ANDRE ALEXANDRE CAMPOS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003979-05.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: 

ANDRE ALEXANDRE CAMPOS FILHO Vistos e examinados. Defiro o 
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pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, para a 

cobrança dos honorários advocatícios, haja vista que a condenação já 

transitou em julgado. Ademais, o requerimento de cumprimento de 

sentença está devidamente instruído com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do CPC. 

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 513 e 

seguintes do Código de Processo Civil e figurando o requerente como 

exequente. Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como 

previsto no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e de 

honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1º). Nos termos do 

disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos 

autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação de bens a 

serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos. Para eventuais impugnações, o devedor deverá 

observar o prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007359-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES CANGUSSU CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIRO ALVES DE ARAUJO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007359-02.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: EUCLIDES CANGUSSU CASTRO REQUERIDO: JAMIRO 

ALVES DE ARAUJO FILHO Vistos e examinados. Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 25 de Setembro de 2018, às 10:30 horas. 

Observe-se o novo endereço da parte ré, fornecido pelo autor. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004171-64.2018.8.11.0003

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:

CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004171-64.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO Vistos e examinados. Face 

o teor da certidão retro, com fulcro no disposto no artigo 290 do CPC, 

determino o cancelamento da distribuição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006603-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA (REQUERENTE)

DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006603-56.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA, DIEGO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006597-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O (ADVOGADO)

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006597-49.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA RÉU: CLARO S.A. Vistos e 

examinados. Analisando os autos, extrai-se que a parte autora não 

preencheu as exigências contidas na Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP, uma 

vez que o documento anexado à inicial não foi apresentado na correta 

posição para leitura. 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. Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que proceda à correta 

disponibilização (Id.14741546), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Com a regularização, conclusos para análise do 

pedido de tutela antecipada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006512-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO KRAKER LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MORAES DA ROSA OAB - SC40555 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (RÉU)
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ELLO LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006512-63.2018.8.11.0003. 

AUTOR: AUTO KRAKER LTDA - ME RÉU: YARA BRASIL FERTILIZANTES 

S/A, ELLO LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME Vistos e 

Examinados. Considerando-se que a petição de ID. 14698560 foi 

endereçada ao Juízo da 1ª Vara Cível, proceda-se a redistribuição, com 

as cautelas de praxe. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 15 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006620-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MOSCHEN FLORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006620-92.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BRUNO MOSCHEN FLORES EXECUTADO: ALEXANDRE 

SOUZA DE OLIVEIRA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita à parte exequente, nos termos do art. 98 do Código de Processo 

Civil. II - Da execução de título extrajudicial A petição inicial preenche os 

requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a 

recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez 

por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte executada, 

consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no 

mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). 

Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do Código 

de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem para 

penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006671-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006671-06.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: HELLEN COMERCIO 

DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP Vistos e examinados. 

Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006643-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006643-38.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELSON FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MARCIA 

REGINA DA SILVA Vistos e examinados. A parte autora informa que 

celebrou contrato de compra e venda de veículo com a parte requerida, 

entretanto, deixou de juntar o documento comprobatório ou esclarecer se 

avença ocorreu de forma verbal. Dessa forma, intime-se a parte autora 

para que junte cópia do contrato nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para pasta de decisão urgente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 777823 Nr: 5351-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

ENERGISA MATO GROSSO –DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

 CNPJ 03.467.321/0001-99

R$ 1.226,30

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.: 740029 Nr: 2000-93.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA DE SOUZA CARVALHO, GERALDO 

ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MORAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, LUIS FELIPE DE OLIVEIRA OLIVEIRA - 

OAB:7.206-B/MT

 Vistos e examinados.
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I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

 Leandro Moraes Ferreira

 Valor: R$ 4.600,00

CPF: 046.437.596-74

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 caso de resposta negativa, intime-se a requerente a dar regular 

prosseguimento no feito, no prazo legal.

 II- Renajud

Caso a penhora de valores seja infrutífera, defiro o pedido de bloqueio do 

veículo junto ao Renajud, observando-se os descritos às fls. 317.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 785603 Nr: 8476-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLEX INDUSTRIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, ALEX SANDRO DE 

FREITAS, JULIETA SILVESTRINI FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

AGROLEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS

CNPJ: 14.772.067/0001-59

JULIETA SILVESTRINI FABRIS

CPF: 972.485.179-68

ALEX SANDRO DE FREITAS

CPF: 699.205.081-87

R$ 72.284,70 (fls. 100)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 775873 Nr: 4555-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORIA STEPHANIE DE OLIVEIRA, ANTONIO 

GARCIA DIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Considerando-se que o veículo Ford Focus (placa KEK 4622) encontra-se 

alienado fiduciariamente (fls. 108), a formalização da restrição depende da 

verificação da situação do contrato, em especial, se já foi quitado ou até 

mesmo rescindido em razão do inadimplemento.

 Por esta razão, antes da expedição do mandado de penhora, deverá o 

requerente diligenciar junto ao Detran e trazer informações a respeito.

 Em relação ao pedido de arresto, tendo em vista que a busca de 

endereço ainda não foi realizada, ou seja, que ainda não ocorreu o 

esgotamento de todas as diligências disponíveis, defiro o pedido de fls. 93 

verso, conforme extrato em anexo (bacenjud).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

ARRESTO PRÉVIO. Conquanto possível, o procedimento de bloqueio via 

Bacen-Jud para fins de efetivação do arresto previsto no art. 830 do 

Código de Processo Civil pressupõe oesgotamento das diligências 

disponíveis ao exequente para fins de localização do executado. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069769057, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio 

Scarparo, Julgado em 01/09/2016)”.

No mais, intime-se a parte executada para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744433 Nr: 4618-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA

CPF: 965.802.671-00

R$ 84.163,89 (fls. 73)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 745964 Nr: 5552-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAPINI POLIBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES BORGES RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - 

OAB:155.277 AOB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, haja vista a certidão de fls. 50.

Encaminhada intimação para a mesma, a fim de que fosse suprida a falta, 

a autora não foi encontrada no endereço declinado nos autos, conforme 

certificado às fls. 52.

 Isto posto, considerando que é dever das partes manter endereço 

atualizado nos autos (art. 77 inciso V do CPC) com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil, declaro a extinção 

do processo sem julgamento do mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, face a ausência de 
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contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 747639 Nr: 6530-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANI FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, UNIMED CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIE NINOMIYA - OAB:13559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT/10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, PAULO SÉRGIO CIRILO 

- OAB:OAB/MT 5448-B

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 Analisando os autos, verifico que foi realizada a penhora online às fls. 

331 (R$534,56).

 Às fls. 334/337, a parte executada apresentou comprovante de 

pagamento no valor de R$534,56 em favor da parte autora.

 Pois bem.

 Dessa forma, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

considerando-se a satisfação do débito (art. 924, II do CPC).

 Defiro o levantamento de valores em favor das partes (fls. 334 e 346) 

após as providências do Provimento 68/2018 do CNJ.

 Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727069 Nr: 7961-49.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA ROBERTA DE SOUZA RIBEIRO, JRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOE AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER SILVA CAMARGO - 

OAB:OAB/15211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413/MT

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais 

às autoras, no valor de R$243,00 (atualizados com correção monetária 

desde o desembolso e juros de mora desde a citação) e ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 para cada uma das 

autoras, atualizados com juros de mora desde a citação e correção 

monetária desde a sentença. Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, 

com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, 

§2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento 

de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se 

os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440465 Nr: 9134-16.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO TEIXEIRA BELLIO - 

OAB:11.481

 Vistos e examinados.

 Proceda-se à consulta no Sistema Renajud, para buscar informações 

acerca da existência de bens registrados junto ao Detran em nome da 

parte executada.

Caso POSITIVA a busca, efetue a restrição junto à base de dados do 

referido sistema.

 Não havendo bens encontrados, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449275 Nr: 4454-51.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCD COMÉRCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, PORTO 

SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, GERALDO A DE VITTO 

JR - OAB:OAB/MT4838, THÂMIS VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR a requerida e a 

denunciada, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais que a autora comprovar ter suportado em razão do sinistro, a 

serem apurados em liquidação de sentença, nos termos desta decisão; ao 

pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de 

R$10.000,00, atualizados com juros de mora desde o evento danoso e 

correção monetária desde a sentença; e ao pagamento de lucros 

cessantes a autora, no valor de R$630.000,00, atualizados nos termos 

desta decisão. Assento que a denunciada deverá responder pela 

condenação até os limites do contrato de seguro celebrado entre as 

partes. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo o 

autor decaído de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, 

§2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento 

de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se 

os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427431 Nr: 9601-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:OAB/MT5925

 Vistos e examinados.

 Ante o teor da manifestação de fls. 131, no que tange ao pleito de 

oficiamento, proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD.

 Com o resultado, dê-se ciência à exequente.

Arquivem-se em pasta própria a declaração de imposto de renda 

requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418145 Nr: 591-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER BELCHIOR SILVEIRA VOLPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:MT/9247, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641, Rodolfo 

Ruiz Peixoto - OAB:15.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

 Walter Belchior Silveira Volpe

 Valor: R$ 22.285,10

CPF: 691.943.941-72

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 caso de resposta negativa, intime-se a requerente a dar regular 

prosseguimento no feito, no prazo legal.

 II - Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 372859 Nr: 1308-75.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS XAVIER MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS XAVIER MACHADO - 

OAB:7676/MS, Juliana Vieira Martins da Silva Hister - OAB:15544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF: 088.773.439-15

R$ 10.494,00

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.: 736647 Nr: 15946-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO C PASSINATO 

AMORIM - OAB:OAB/MT7542

 suspensão decorreu novamente, e a autora foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. A Sra. Gestora certificou 

que decorreu o prazo de 01 (um) ano e a autora não se manifestou. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Da análise dos autos verifica-se 

que o processo está incluído na META 02, devendo ser julgado até o dia 

31/12/2018. Todavia, encontra-se paralisado há muito tempo, porque a 

parte autora não solicita efetiva medida para o prosseguimento da lide, 

tendo deixado de atender às intimações para manifestar seu interesse 

quanto ao prosseguimento do feito, ou apenas solicitado a suspensão do 

processo. Deste modo, determino que se proceda à intimação determinada 

no §1º do artigo 485 do CPC, a fim de que, posteriormente, seja 

possibilitada a extinção do feito sem julgamento do mérito, uma vez que a 

lide não pode se perpetuar por tão longo período, ainda mais sendo 

processo incluído em Meta do CNJ. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720085 Nr: 1134-22.2013.811.0003

 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): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A 

EDUCAR LTDA, LIA TEREZINHA LANGE, RITA DE CASSIA FERRER DOS 

REIS LANGE, OLAVO BILAC DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:11922/MT

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para CONDENAR os 

requeridos ao pagamento da dívida, no valor de R$106.469,15, 

devidamente atualizada com juros desde a citação e correção monetária 

desde a distribuição da ação. Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.Condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, 

incisos I a IV, do CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do 

CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário 

da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as 

mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir 

a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433559 Nr: 2224-70.2010.811.0003

 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: JOSE BEZERRA SAMPAIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a ação, para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor 

correspondente à diferença de correção que deveria ter sido aplicada à 

época (Plano Collor I), acrescida de juros e correção monetária, a serem 

apurados em liquidação de sentença. Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, 

incisos I a IV, do CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do 

CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário 
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da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as 

mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir 

a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 392671 Nr: 6239-87.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO OCAMPOS ARGUELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e Examinados.

 Para melhor análise do pedido, intime-se a parte exequente para, no prazo 

lega, trazer o cálculo atualizado do débito.

 Após, conclusos para análise do pedido de penhora online.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701827 Nr: 9805-05.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULEIKA PEREIRA DE FARIAS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e Examinados.

 Determino a remessa dos presentes autos para a Contadoria Judiciária 

para que elabore os cálculos e esclareça ao presente juízo acerca do 

suposto excesso de execução alegado nestes autos, observando-se as 

manifestações de fls. 100/101 e 103/104.

 Com a vinda do cálculo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418051 Nr: 517-04.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, 

FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONCALVES - OAB:DEFENSORA P., MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Homologo o acordo entabulado entre as partes e declaro a extinção do 

processo de execução em relação ao valor principal da ação (fls. 

236/238).

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 O feito prosseguirá quanto aos honorários advocatícios, devendo, para 

tanto, ser retificada a autuação.

 No mais, intime-se a parte exequente a dar regular prosseguimento no 

feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 341428 Nr: 9601-05.2004.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MAQ MECANICAS E METAIS LTDA, RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS, EDGAR PACHECO DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA INSTALADORA LTDA, 

INSTALADORA MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINIRA GOMES LIMA MELO - 

OAB:SP/ 207.660, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - 

OAB:15007-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Requereu o administrador judicial a extensão dos efeitos da falência para 

as empresas CONSTRUTORA ELÉTRICA LTDA; INSTALADORA ELÉTRICA 

LTDA; CONSTRUTORA DE ARMAZÉNS ALIANÇA CONSTRUTORA LTDA; 

CENTRO OESTE INSTALADORA; RIO VERMELHO ELETRIFICAÇÃO e 

CENTRO OESTE CONSTRUTORA ELÉTRICA LTDA.

 Antes de apreciar os requerimentos do administrador judicial, determino a 

intimação da falida e de todas as empresas citadas para que, querendo, 

manifestem-se sobre o teor da petição de fls. 372/380, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias.

 Após, decorrido o prazo supra citado, com ou sem manifestação, dê-se 

vista dos autos para que o Ministério Público também possa, no prazo 

legal, apresentar o seu parecer quanto aos pedidos formulados pelo 

administrador judicial.

 Na sequência, tornem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 290012 Nr: 4473-72.2002.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: PCS FOSFATOS DO BRASIL LTDA, MARCELO DA 

SILVA LIMA, ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, POLI-NUTRI 

ALIMENTOS LTDA, EDGAR PACHECO DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRINA - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIRQUEIRA LIMA - 

OAB:SP/56710, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, Bruno 

Ceren Lima - OAB:305008/SP, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - 

OAB:15007-B/MT, FLAVIO MULLER - OAB:MT/5841, JULIANA 

MANTOVANI LOPES - OAB:263928/SP, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:32.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Defiro os pedidos formulados pelo administrador judicial, na petição de fls. 

531/535, e DETERMINO:

 a) – A expedição de ofício ao Cartório Distribuidor desta comarca para 

que possa emitir certidão positiva de processos distribuídos em nome das 

pessoas jurídicas indicas no item “a” de fls. 534;

 b) – A realização de buscas no sistema da Receita Federal, por 

informações acerca das declarações do imposto de renda dos sócios da 

falida, mencionados no item “b” de fls. 534, com o arquivamento em pasta 

própria;

 c) – A expedição de ofício às Juntas Comerciais de Mato Grosso, Minas 

Gerais e São Paulo, a fim de que, no prazo de 15 dias, encaminhem a este 

juízo certidões de empresas que eventualmente tenham como sócios as 

pessoas listadas no item “c” de fls. 534, acompanhadas das cópias 

atualizadas dos contratos sociais, desde a sua constituição até a sua 

última alteração.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432042 Nr: 706-45.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA, SILVIO LUIZ 

SILVA DE MOURA LEITE, BANCO DO BRASIL, CESAR AUGUSTO DA 

SILVA, JULIO CESAR DA SILVA, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, 

MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Acolho a r. cota ministerial de fls. 3164, e determino a intimação do 

administrador judicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca dos documentos que aportaram às fls. 3104/3106 dos autos; bem 

como para que, no mesmo prazo, apresente o quadro geral de credores.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724139 Nr: 5130-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONE DOS SANTOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCPC DE SÃO PAULO SERVIÇO CENTRAL DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280-A/MT

 Vistos examinados.

Analisando o caso, verifico que o débito foi adimplido (R$509,04), 

conforme comprovantes de pagamento de fls. 178/179.

 JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará do valor incontroverso (R$509,04 e atualizações), 

observando-se Prov. 68/2018 do CNJ, bem como o instrumento de fls. 18 

(receber e dar quitação).

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720983 Nr: 2012-44.2013.811.0003

 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: MARCOS DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDO BARISON, JORGE DE 

OLIVEIRA, MAFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A, MARCOS HERINGER - OAB:5280-A

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR os requeridos e a 

denunciada, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos 

morais ao autor, no valor de R$10.000,00, atualizados com juros de mora 

desde o evento danoso e correção monetária desde a sentença; ao 

pagamento de indenização por danos estéticos ao autor, no valor de 

R$10.000,00, atualizados com juros de mora desde o evento danoso e 

correção monetária desde a sentença; e ao pagamento de pensão mensal 

ao autor, da data do evento danoso até a data em que o mesmo completar 

70 anos de idade, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de 

sentença, nos termos desta decisão. Assento que a denunciada deverá 

responder pela condenação até os limites do contrato de seguro 

celebrado entre as partes. Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, 

condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, na proporção de 

metade para cada parte. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do 

CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário 

da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as 

mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir 

a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 784271 Nr: 7879-47.2015.811.0003

 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: CELIA RIBEIRO DA COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos e examinados.

Tendo em vista as alegações contidas no cumprimento de sentença, 

remeto os autos à contadoria deste juízo para que, calcule o montante 

devido, tendo em vista a discordância entre as partes do valor correto.

 Após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711574 Nr: 6592-54.2012.811.0003

 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: OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, JULIO 

MARIA DE ASSIS HENRIQUES, SOTREQ S/A, BANCO CATERPILLAR S.A - 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE, 

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CAIADO PNEUS LTDA, CENTRO 

OESTE ASFALTOS LTDA, BANCO RURAL S/A, BANCO DO BRASIL S.A, 

SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DE SEGUROS DPVAT S/A, ALFER 

TRANSPORTES LTDA, VOTORANTIM CIMENTOS S/A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, BANCO BRADESCO S/A, CAVALCA CONSTRUÇÕES E 

MINERAÇÃO LTDA, MOACIR KERSCHNER, VALMIR ROSA DE SOUZA, 

JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR, J MARQUES INDÚSTRIA DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, Raquel Martins Krusquevis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da 4ª Vara Cível

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES - OAB:13440-A/MT, 

ANDRÉA NATASHA REVELY GONZALEZ - OAB:OAB/SP 238.417, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, 

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - OAB:10309, CLAUDIA LOPES 

FONSECA - OAB:OAB/SP 151683, CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:OAB/SP 30650, DARCI NADAL - OAB:OAB/SP 30.731, DIRCEU 

MARCELO HOFFMANN - OAB:16538, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848/MT, 

Flavia Almeida Moura di Latella - OAB:OAB/MG 109.730, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT13842A, JANE RESINA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:4.504, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O, JOAQUIM FÁBIO MIELL CAMARGO - OAB:2680, LARISSA 

AGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:MT/9196, LEONARDO BRUNO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:8617, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63440, MARIA APARECIDA K. CAETANO - OAB:64585, 

MARIA NILCE MOTA - OAB:OAB/SP 136663, MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134, MAURICIO DALBARAN DE CASTRO 
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RIBAS - OAB:32.937/GO, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - 

OAB:8798-A, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, ROGERIO 

APARECIDO SALES - OAB:SP/153621, SERGIO GONZALEZ - 

OAB:OAB/SP106130, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956, TELMA VALERIA C. MARCON - OAB:6.355/MS, 

WAGNER SHIMOSAKAI - OAB:MT/10386 - B, WAGNER TOSHIO 

SHIMOSAKAI - OAB:10386B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Souza Salles Junior 

- OAB:6716/MT

 Vistos e examinados.

DEFIRO o pedido, formulado pela recuperanda, de prorrogação de prazo 

para que a mesma apresente os documentos solicitados pelo 

administrador judicial, referentes ao período compreendido entre Janeiro a 

Junho/2018, concedendo à empresa recuperando o prazo suplementar de 

30 DIAS CORRIDOS para que carreie referida documentação aos autos.

 Com a juntada, dê-se nova vista dos autos ao administrador judicial, para 

que manifeste-se acerca dos documentos; bem como do pedido formulado 

pela recuperanda no item 3 de fls. 3112v.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750392 Nr: 7947-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA., 

ANTÔNIO RICARDO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUISE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:MT/6923B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Vistos e examinados.

 Considerando a notícia de que o executado ALEXANDRE AUGUSTIN está 

em processo de recuperação judicial, onde vigente o prazo de blindagem, 

DEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO, formulado às fls. 110 dos 

autos.

 Cientifique-se a parte exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802174 Nr: 15269-68.2015.811.0003

 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: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZAN TRATORES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Vistos e examinados.

 IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA ingressou com a presente AÇÃO 

MONITÓRIA em face de RIZAN TRATORES LTDA EPP, alegando possuir 

um crédito para com a requerida no valor de R$30.381,20, representado 

pelos cheques acostados ao feito.

 O processo teve seu trâmite regular, tendo o administrador judicial 

manifestou-se pela habilitação do crédito da autora no processo de 

falência da requerida.

 O Ministério Público afirmou que a autora deveria ter habilitado o seu 

crédito diretamente nos autos falimentares, sem a necessidade da 

propositura da ação monitória.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise dos autos verifica-se que, de fato, a presente ação merecer 

ser extinta sem julgamento de mérito, haja vista que não há interesse 

processual para o prosseguimento da mesma, na medida em que o próprio 

administrador judicial reconheceu o crédito da autora e informou que o 

habilitará nos autos do processo de falência da requerida.

 Isto posto, em consonância com a r. manifestação ministerial, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC, declaro a extinção do 

processo sem julgamento do mérito.

 Providencie-se, o administrador judicial, a habilitação do crédito nos autos 

do processo de falência da requerida, caso a medida ainda não tenha sido 

adotada.

 Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815619 Nr: 1437-31.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Acolho o pedido formulado pela administradora judicial, às fls. 122/124 e 

DETERMINO a intimação do BANCO BRADESCO para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, restitua os veículos listados no item 1 de fls. 124, sob pena 

de sua inércia importar em renúncia tácita quanto ao direito de restituição 

previsto no artigo 85 da Lei 11.101/2005 e também renúncia ao 

recebimento de eventuais valores que advenham da venda dos 

mencionados veículos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810614 Nr: 18088-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR BUFALO, ALESSANDRA COUTINHO DE LARA - 

ME, GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO, GILBERTO MACHADO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA APARECIDA MASTELARO HAYASHI, 

ALESSANDRA MASTELARO RAVANINI, WALTER MASTELARO, LEILA 

SILVA MASTELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A, 

SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 se prestava tão somente para que o próprio Juízo averiguasse o valor 

correto da penhora a ser realizada. Ademais, a Sra. Gestora certificou 

que o patrono dos executados tomou ciência do cálculo ao retirar os autos 

com carga no dia 04/09/20174. Isto posto, não há que se cogitar em 

nulidade de intimação, razão pela qual INDEFIRO os pedidos formulados na 

petição de fls. 990/995. A petição de fls. 1076/1131 restou apreciada no 

item 01 desta decisão. 03 - Aportaram aos autos os cálculos de 

atualização da dívida, elaborados pela Contadoria Judicial, onde apurado 

um saldo remanescente a ser pago ao exequente no valor de 

R$642.860,93 (fls. 1136). O exequente concordou com os cálculos 

judiciais, e requereu a intimação do terceiro Romeu Spiering, devedor dos 

executados, para que procedesse com o depósito judicial de tal valor. 

Determino que a Sra. Gestora certifique se os executados foram 

devidamente intimados para se manifestar sobre os cálculos judiciais de 

fls. 1132ss (ou se o patrono dos mesmos levou os autos em carga), bem 

como se houve tempestiva manifestação. Após, conclusos. 04 – Anoto a 

existência de depósito judicial efetuado pelo terceiro Romeu Spiering 

(devedor dos executados) no valor de R$642.860,93. 05 – Por fim, deixo 
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de apreciar, por perda de objeto, as petições que os executados 

atravessaram aos autos, de fls. 1145/1146, 1158/1160, 1163/1165 e 

1166/1168. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 787068 Nr: 9031-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G R DUTRA ME, GILMA REZENDE DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar a cerca da 

Exceção de Pré - Executividade de fls. 92/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 742357 Nr: 3512-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES DE VASCONCELOS E CIA LTDA, 

ADILSON NUNES DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar a cerca da 

Exceção de Pré - Executividade de fls. 84, 86.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 813970 Nr: 865-75.2016.811.0003

 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: PATRÍCIA CAMPANHOLO BASILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR MARTINS DA SILVA

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados.

 Decreto a revelia do citado por edital que não compareceu aos autos.

Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um 

dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 813970 Nr: 865-75.2016.811.0003

 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: PATRÍCIA CAMPANHOLO BASILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR MARTINS DA SILVA

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 69, autorizando a busca de endereço da parte requerida 

através do sistema disponível a este juízo (BACENJUD).

Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 813970 Nr: 865-75.2016.811.0003

 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: PATRÍCIA CAMPANHOLO BASILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR MARTINS DA SILVA

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados.

Tendo em vista que a autora pretende, com a presente ação, a 

condenação do requerido ao pagamento das quantias de R$ 16.586,00 

(multa), R$ 44.000,00 (danos morais), R$ 5.860,00 e R$ 1.979,97 (danos 

materiais), o valor da causa deve ser total da soma de todos esses 

pedidos. Isto posto, determino a intimação da requerente para que, no 

prazo legal, emende a inicial, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 787142 Nr: 9047-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CESAR DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar a cerca da 

Exceção de Pré - Executividade de fls.101,105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 835111 Nr: 7094-51.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BORGES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELY IGNEZ PIETSCH, ENIO CARLOS PIETSCH, 

PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer 02 (duas) 

cópia da petição inicial de fls.04/05 do pedido de DESCONSIDERAÇÃO DE 

PERSONALIDAE JURÍDICA, para acompanhar as cartas citações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727782 Nr: 8632-72.2013.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON QUEIROZ GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 773129 Nr: 3633-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLUNO LOGISTICA E TRANPORTES LTDA, VILMARI 

TEREZINHA ROSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. R TEXTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo de 15 dias, proceder a distribuição 

da Carta Precatória ou requerer providência hábil ao prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418523 Nr: 972-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA S H E LTDA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS E 

PECAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDINO LAURINDO FIEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 814710 Nr: 1105-64.2016.811.0003

 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: ANDRE LUIZ SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUABOMBAS E IRRIGAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, fornecer uma cópia da 

petição de fls.04/12, para acompanhar a carta de citação de folha 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 392853 Nr: 6400-97.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL NUTRICAO E QUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA, 

EDMILSON DE CAMPOS EPP, OLIVEIRA CORRETORA DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:MT/3.990, ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - OAB:1976/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONCALVES - OAB:DEFENSORA P., Ovidio Luiz Girardello - 

OAB:10665

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 389934 Nr: 3550-70.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORICO JULIO HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/9899, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 889973 Nr: 1699-10.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAGRO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MONIQUE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO BRUNO 

POLOTTO - OAB:118672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se a tempestividade dos embargos. Se tempestivo, Cuida-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO movido por CEAGRO AGRÍCOLA LTDA em face 

de TRANSPORTADORA MONIQUE LTDA (fls. 04 verso). Retifique-se a 

autuação. Anteriormente à análise do pleito de gratuidade da justiça, 

intime-se a parte autora para que comprove a sua hipossuficiência, 

trazendo ao feito a declaração de imposto de renda e demais documentos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.Neste 

sentido:BUSCA E APREENSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – 

ART. 99, § 2º, CPC - PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO. 

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita 

a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu 

na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal. 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. (Ap 

144473/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 

01/03/2018)AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA 

APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE 

ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - 

BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. O pedido em que se alega a hipossuficiência, por si só, não é 

suficiente para prescrever o deferimento da assistência judiciária, em 

especial no caso da pessoa jurídica, para quem não milita em favor a 

presunção de insuficiência de recursos feita em declaração, descrita na 

regra do §3º do art. 99 do Novo CPC, exclusiva para pessoa natural. (AgR 

41240/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 890717 Nr: 2039-51.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PW DECORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.R COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATAS JUSTUS JÚNIOR - 

OAB:77930

 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 no Sistema CPD – Central De Pagamentos De Diligências, junto 

ao site do Tribunal de Justiça: - Serviços - Guias - Diligências - Emissão de 

guias, devendo informar a numeração única, o valor supra mencionado, 

encaminhando a este Juízo o comprovante em duas (02) vias, somente o 

original e em igual prazo fornecer uma cópia da petição inicial de fls. 04/08, 

do pedido de incidente de desconstituição da personalidade jurídica, ira 

acompanhar o mandado de citação, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406625 Nr: 2353-46.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568/B, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Vistos e Examinados.
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 Intime-se a parte executada para, no prazo legal, esclarecer o pedido de 

fls. 241/242, observando-se o teor da decisão proferida pelo E. Tribunal 

de Justiça (fls. 166/172), bem como, o cálculo realizado pelo Banco 

referente à operação n. 709.890.695.

Com a vinda da manifestação, conclusos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720874 Nr: 1915-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15614/O, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 Intimação da parte executada para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 325008 Nr: 9158-88.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL FORNO, LEUNICE 

ROSA GREGORI DAL FORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPAR SEMENTES DE PASTAGENS 

RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

CLAUDIA MARIA CANDIDO DA COSTA LUGLI - OAB:MT/10503, 

GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15614/O, GLAYTON 

MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, PEDRO RAPOSO DE 

MEDEIROS AGUIAR - OAB:15615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte executada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714529 Nr: 9745-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL FORNO, LEONICE 

ROSA DAL FORNO, ANTONIO PICHIONNI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, GERALDO A DE VITTO JR - OAB:OAB/MT4838, JOEL 

BECKER - OAB:14071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 Intimação da parte executada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao embargos de declaração interpostos pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 748903 Nr: 7192-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA TAVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição de exceção de pré executividade de folhas retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 387809 Nr: 1521-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERMIBRA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA 

DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBEL INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE 

ÓLEO LTDA, HUGO FABIANO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - OAB:27.171 

OAB/PR, RENATO FERNANDES SILVA - OAB:2102/PR, RENATO 

FERNANDES SILVA JUNIOR - OAB:9117/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra. MARCIA MACEDO GALVÃO, OAB/MT 15668, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 06/08/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 452716 Nr: 7895-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:MT/13.479-B, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. SERGIO HENRIQUE GUARESCHI, OAB/MT 9724-B, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 07/08/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006590-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006590-57.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE MENDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, 

onde a parte autora alega que é titular da unidade consumidora de energia 

elétrica número 6/2144514-3, e que recebeu uma fatura eventual com a 

cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que 

não são devidas (recuperação de consumo). Requereu a concessão de 

tutela de urgência, com a determinação para que a requerida se abstenha 
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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$1.664,28, com 

vencimento em 30/04/2018. 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$1.664,28 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$1.664,28, 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$1.664,28 com 

vencimento em 30/04/2018. 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 17 de setembro de 2018, às 11:00 horas. Assento que a 

audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005448-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDELFONSO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005448-18.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: IDELFONSO BORGES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG 

Vistos e examinados. Não obstante a relação versada nos autos seja de 

consumo, o que autorizaria a parte autora ajuizar a demanda em seu 

domicílio, do réu, no local de cumprimento da obrigação ou no foro de 

eleição contratual, caso exista, estes não observaram tais regras. É 

cabível a declinação de ofício quando o consumidor, aleatoriamente ajuíza 

a ação em comarca diversa daquela em que possui domicílio e na qual a ré 

não tem sede. Neste sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA 

ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. I - Admite-se a declinação da 

competência territorial, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e 

injustificada de foro diverso do eleito no contrato e do domicílio das partes, 

o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio 

do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor 

distribuição e agilização dos julgamentos. II - Conflito conhecido e 

declarado competente o Juízo Suscitante. (TJ-DF 07020453720188070000 

DF 0702045-37.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 03/04/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 09/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. Ação 

revisional de contrato bancário. Relação de consumo. Ajuizamento em foro 
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diverso do domicílio do autor ou da sede do réu. Escolha aleatória do 

Juízo. Afronta ao princípio do juiz natural. Relativização do enunciado da 

Súmula 33 do eg. STJ. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE. (TJ-SP - CC: 00131644220178260000 SP 

0013164-42.2017.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de 

Julgamento: 08/05/2017, Câmara Especial, Data de Publicação: 

10/05/2017) AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO 

PELO CONSUMIDOR - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POSSIBILIDADE. 

Consoante jurisprudência dominante do STJ, não cabe ao consumidor a 

escolha aleatória do foro em que pretende demandar, hipótese em que, 

sem embargo da súmula n.º 33, admite-se o declínio de ofício da 

competência pelo magistrado. (TJ-MG - AGT: 10000160102547002 MG, 

Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 05/06/0016, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2016) AGRAVO INTERNO 

- MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DO DIREITO ALEGADO - 

ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte não pode 

descartar as alternativas legais para ajuizamento da ação e escolher, 

aleatoriamente, outro foro "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na 

lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já 

conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito 

material postulado". 2. Não se verifica direito líquido e certo na escolha 

aleatória do foro para ajuizamento de ação de cobrança. (TJ-MG - AGT: 

10000170196000001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 22/05/0017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 01/06/2017) Dessa forma, declino da competência de 

processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para Comarca de Campo Verde/MT. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005578-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO SCHENATTO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005578-08.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS RÉU: PAULO RICARDO 

SCHENATTO Vistos e examinados. I – Da inicial Recebo a inicial, uma vez 

que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 13 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 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. II – Da liminar O art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 

8.245/91 dispõe que para a concessão de liminar de despejo por falta de 

pagamento de aluguéis e acessórios é estritamente necessário e 

indispensável que o locador comprove a existência de três requisitos: a) 

falta de pagamento; b) prestação de caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel e, c) ausência de qualquer garantia locatícia. No caso 

dos autos, observa-se que o contrato de locação entabulado entre as 

partes não estipulou garantia locatícia, bem como a parte requerida 

encontra-se inadimplente pelo valor confesso de R$ 11.400,00 (onze mil e 

quatrocentos reais), consoante documento juntado no Id. 14245765. Deste 

modo, possível o deferimento da liminar de despejo, mediante caução no 

valor equivalente a três meses de aluguel. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM 

COBRANÇA. PEDIDO LIMINAR. Restou demonstrado nos autos que a ação 

de despejo por falta de pagamento se funda em contrato de locação 

residencial desprovido de garantias, sendo, assim, cabível o despejo 

liminar (art. 59, § 1º, IX, e § 3º, da Lei n. 8.245/1991), ficando a ordem, 

entretanto, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses 

de aluguel, observada a faculdade prevista no § 3º, do art. 59, da Lei n. 

8.245/1991. AGRAVO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70077451409, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 23/04/2018) Ante 

o exposto, DEFIRO A LIMINAR DE DESPEJO, condicionada à prestação de 

caução, determinando a intimação da parte requerida para desocupar o 

imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Indefiro o pleito de vistoria do imóvel, 

tendo em vista que a cobrança de possível valor referente ao seu 

desgaste não é objeto destes autos. Intime-se a parte autora para prestar 

caução, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se mandado de 

desocupação do imóvel, consignando que o locatário poderá evitar a 

rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 

(quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, nos termos do art. 59, § 3º, da Lei nº 

8.245/91. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002680-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002680-56.2017.8.11.0003. 

AUTOR: SEBASTIAO DA SILVA MATTOS RÉU: MARISA LOJAS S.A. 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não 

há pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 17 de setembro de 2018, às 08:30 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001335-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALECXANDER PEREIRA BICALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001335-21.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JULIANA PEREIRA GUIMARAES EXECUTADO: ALECXANDER 

PEREIRA BICALHO Vistos e examinados. Cuida-se de EMBARGOS A 

EXECUÇÃO com pedido de suspensão do processo executivo. 

Independente de penhora, depósito ou caução (art. 914 do CPC) RECEBO 

OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, uma vez que a tempestividade dos 

mesmos já está certificada nos autos. Nos termos do disposto no artigo 

919 do CPC, os embargos não terão efeito suspensivo. Contudo, o §1º do 

citado dispositivo prevê que “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 esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Neste diapasão, 

os embargos somente suspenderão a execução quando, de forma 

excepcional, cumulativamente, ocorrerem os requisitos previstos no artigo 

300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ocorre que, no presente feito, 

entendo não ter restado evidenciado o perigo de dano. É que, como se 

sabe, o dano necessário para o deferimento do efeito suspensivo aos 

embargos do devedor deve decorrer direta ou indiretamente do 

prosseguimento da ação executiva, e não exclusivamente do 

prosseguimento e concretização de atos expropriatórios inerentes à 

própria execução. No caso, o dano grave que supostamente adviria da 

não atribuição do almejado efeito suspensivo seria simples 

prosseguimento da execução, com os atos expropriatórios, o que não é 

suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. 

Registro que a lesão grave, a que refere a lei, para fins de concessão de 

efeito suspensivo, requer a presença de dano diverso do mero 

prosseguimento da execução, com os atos a ela inerentes. Nesse sentido 

é a orientação da jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE 

CONCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ART. 739-A, §1º, DO 

CPC – DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO. Não 

demonstrados nos autos fundamentos relevantes e, além disso, que o 

prosseguimento da ação de execução causará ao executado lesão de 

difícil ou incerta reparação deve ser mantida a decisão que indeferiu o 

efeito suspensivo aos embargos, vez que ausentes os requisitos do art. 

739-A, §1º, do CPC/73.” (AI 72159/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 

739-A, § 1º, DO CPC\73. DECISÃO CONFIRMADA. O art. 739-A do CPC\73 

prevê que os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo, 

sendo possível, contudo, sua concessão como medida excepcional, 

quando o Magistrado constatar serem relevantes os fundamentos da 

impugnação e o prosseguimento da execução causar dano grave, 

irreparável ou de difícil reparação ao embargante, o que não ocorre no 

presente caso. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70068729714, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 18/04/2016, DJE: 

26/04/2016). E, com efeito, realmente não se vê como, só do 

prosseguimento da execução, possa decorrer para o executado grave 

dano de difícil ou incerta reparação, já que ele não trouxe outros fundados 

motivos que pudessem ensejar o deferimento da medida requestada. Isto 

posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ouça-se o exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I). Após, conclusos para 

julgamento imediato do pedido ou designação de audiência (art. 920, inciso 

II). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002006-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA FRANCISA DOS SANTOS JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002006-44.2018.8.11.0003 AUTOR: DAVINA FRANCISA 

DOS SANTOS JESUS Advogado do(a) AUTOR: EDILIA FERNANDES DAS 

GRACAS - MT16869/O RÉU: CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA 

Advogado do(a) RÉU: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - MT18839/O 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 
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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: 1004378-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004378-97.2017.8.11.0003 AUTOR: LUIZ ALVES DE 

MORAIS Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - 

MT5646/O RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Advogado 

do(a) RÉU: LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - PE0021233A 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004148-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004148-21.2018.8.11.0003 AUTOR: MARIA ANGELICA 

DA SILVA Advogados do(a) AUTOR: DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE 

ALMEIDA - MT21021/O, WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - MT21568/O 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado 

do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA BOTOF - MT0012903A DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 426 de 590



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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004760-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MT LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - EPP (EMBARGANTE)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISON MENDES NOGUEIRA OAB - MG130555 (ADVOGADO)

VICTOR FONTAO REBELO OAB - MG121500 (ADVOGADO)

GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO OAB - MG138055 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004760-27.2016.8.11.0003 EMBARGANTE: MASTER MT 

LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - EPP, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO 

NETO Advogados do(a) EMBARGANTE: VICTOR FONTAO REBELO - 

MG121500, ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555, GUILHERME 

RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055 Advogados do(a) EMBARGANTE: 

VICTOR FONTAO REBELO - MG121500, ALISON MENDES NOGUEIRA - 

MG130555, GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) EMBARGADO: 

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - SP140055 DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007961-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007961-90.2017.8.11.0003 REQUERENTE: STEFANI 

RODRIGUES ALVES Advogado do(a) REQUERENTE: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - MT0011230S REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Advogado 

do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 
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Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004258-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. P. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

LUCIANE MARIA DE ALMEIDA DA CRUZ OAB - 004.450.061-02 

(REPRESENTANTE)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA OAB - GO39498 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS null REQUERIDO: KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Advogados do(a) REQUERIDO: FREDERICO 

RODRIGUES DE SANTANA - GO39498, FABIANO RODRIGUES COSTA - 

GO21529 DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002820-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ALVES BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002820-56.2018.8.11.0003 AUTOR: MIGUEL ALVES 

BATISTA Advogado do(a) AUTOR: EMERSON SPIGOSSO - MT5821-B RÉU: 

BANCO PAN S.A. Advogado do(a) RÉU: EDUARDO CHALFIN - 

MT0020332S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006646-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO LUIZ BASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - 831.812.291-72 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006646-90.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: PLINIO LUIZ BASSO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A 

PROCURADOR: GUSTAVO AMATO PISSINI Vistos e examinados. 

Processo suspenso, consoante despacho proferido no Id. 14778188 (fls. 

31). Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009850-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

H. E. O. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009850-79.2017.8.11.0003. 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: H. E. 

O. GONCALVES & CIA LTDA - EPP Vistos e Examinados. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL ajuizou a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de 

GONÇAVES SUPERMERCADO – PARQUE UNIVERSITÁRIO, alegando, em 

síntese, que instaurou de ofício o Inquérito Civil n. 002523-010/2014, no 

intuito de verificar práticas abusivas e lesivas aos consumidores, 

consistentes em: ofertar produtos sem a informação correta dos preços, 

por não ter afixado na gôndola e/ou por haver diferença de preço entre 

aquele afixado nas gôndolas, o constante nas etiquetas dos produtos e 

aquele da barra de leitura do caixa (sic). Relatou que o PROCON após 

realizar a fiscalização no referido estabelecimento, constatou algumas 

irregularidades, quais sejam: emissão de documentos fiscais sem a 

inclusão do nome, endereço e telefone do PROCON-MT; oferta ao público 

consumidor de produtos alimentícios embalados sem as informações da 

tabela nutricional; oferta ao público consumidor de produtos sem as 

informações em língua portuguesa a respeito da origem, composição, 

prazo de validade e as informações “contém glúten” ou “não contém 

gluten”; não foi disponibilizado a fiscalização o croqui da área de venda 

com a identificação clara e precisa da localização dos leitores óticos e a 

distância e a comercialização de produtos com prazo de validade vencido. 

Destacou que diante de tais constatações, foi realizada audiência 

extrajudicial na Promotoria, ocasião em que foi exposto à parte 

demandada, que a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta era 

uma oportunidade oferecida a fim de evitar a judicialização. Narrou que foi 

colocado nas mãos da proprietária do SUPERMERCADO GONÇALVES 

cópia do TAC para análise e resposta no prazo de 05(cinco) dias, 

contudo, a parte requerida quedou-se inerte. Requereu a concessão de 

liminar para que a requerida seja compelida a ofertar ao público somente 

produtos com as informações necessárias e seus respectivos preços; 

ofertar ao público produtos sem divergência entre o preço ofertado na 

gôndola e o preço aferido no caixa; providenciar relação de preços 

completa e atualizada dos produtos ofertados ao público no açougue, 

padaria e lanchonete; não ofertar ao público consumidor produtos com o 

prazo de validade vencido ou sem o prazo de validade, bem como 

produtos com a embalagem alterada e violados, fixando-se multa diária 

para eventual descumprimento das obrigações. A inicial veio 

acompanhada da Portaria n. 57/2014, que instaurou o Inquérito Civil, Auto 

de Constatação, Ofícios encaminhados ao Coordenador do Procon e 

Termo de Audiência Extrajudicial. Relatei o necessário. DECIDO. Consoante 

dispõe o artigo 84, §3º do Código do Consumidor e o art. 300 do Código de 

Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela é simplesmente o 

adiantamento do resultado favorável à parte autora, desde que presentes 

os requisitos para sua concessão, que cumulativamente são: 

probabilidade do direito e o perigo ou o isco ao resultado útil do processo. 

“Art. 84 do Código de Defesa do Consumidor: A ação que tenha por objeto 

o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a 

tutela específica da obrigação ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 3° 

Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio 

de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 

liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu”. Art. 300 do Código 

de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. A relevância do fundamento da 

demanda refere-se a probabilidade do direito invocado, que no caso 

vertente, resta caracterizado pelo direito básico da proteção à vida e à 

saúde do consumidor, disposto no estatuto consumerista, o qual veda a 

prática de colocar à disposição no mercado produto ou serviço capaz de 

causar ao consumidor alterações de ordem física/psíquica, prejudicando 

sua saúde física e mental, o que se verifica ser prática no estabelecimento 

objeto da ação, como pode ser constatado pelos documentos ID. 

10938174, 10938183 e Inquérito Civil. É sabido que as normas do Código 

de Defesa do Consumidor são de ordem pública, portanto revelam caráter 

de interesse público indisponível; sob esse prisma é manifesta a 

preocupação do legislador quanto à garantia aos direitos atrelados aos 

princípios emanados do sistema consumerista, de vulnerabilidade do 

consumidor, transparência e boa-fé objetiva, sendo inclusive considerada 

infração penal a venda de mercadorias impróprias para o consumo, a teor 

do disposto na Lei 8.137/90 (Define crimes contra a ordem tributária, 

econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências). 

Portanto, manifestamente caracterizada a relevância do fundamento da 

demanda. O perigo de dano é remansosamente entendido pela doutrina 

como o receio da diminuição da eficácia da decisão jurisdicional se não 

concedida liminarmente, residindo na potencial inutilidade do processo; o 

que resta demonstrado pelo grave risco de dano à saúde a que são 

expostos diariamente os consumidores. Entendo que a concessão da 

medida liminar se impõe, com intuito de obstar as práticas abusivas e 

ilegais do fornecedor na sua regular relação de consumo. Ressalto, ainda, 

que determinar que a empresa requerida abstenha-se de expor a venda 

produtos inapropriados, com fixação de multa para o descumprimento da 

obrigação é medida razoável e suficiente para coibir tal prática, sem 

prejuízo de outras medidas a serem tomadas por este juízo, em caso de 

descumprimento deliberado das determinações. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DA DEMORA - 

PRESENTES. ASTREINTES - POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO. A verossimilhança das alegações 
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consubstancia-se na prática reiterada de comercialização de produtos 

com validade vencida e divergência de valores, conforme demonstram os 

inúmeros autos de infração lavrados pelo órgão competente. O periculum 

in mora com relação à divergência dos valores nos produtos, revela-se 

quanto ao prejuízo financeiro que causará ao consumidor ao pagar valor a 

maior do que o indicado no produto aquirido e com relação à venda de 

produtos com validade vencida refere-se ao prejuízo à saúde do 

consumidor com risco de males notoriamente conhecidos. A astreinte tem 

a finalidade de constranger a agravante a cumprir o estipulado na ordem 

judicial e no presente caso se mostra extremamente necessária, uma vez 

que sequer as medidas administrativas têm alcançado o efetivo 

cumprimento da lei por parte da agravante, devendo ser aplicada sempre 

que constatado nova infração. Companhia Brasileira de Distribuição 

interpôs agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito 

suspensivo em face de decisão proferida por Marilsa Aparecida da Silva 

Baptista, Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Dourados/MS, na Ação 

Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela e determinou à agravante que se 

abstenha de comercializar produto impróprio ao consumo, ou seja, com 

prazo de validade vencido e/ou sem inspeção sanitária, bem como cobrar 

valores diversos dos ofertados, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a cada produto comercializado nestas condições. (TJ-MS - AI: 

14124898920148120000. MS 1412489-89.2014.8.12.0000, Relator: Juiz 

Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 05/11/2014, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SUPERMERCADOS - PREÇO DO 

PRODUTO -LEI 10.962/2004 - CÓDIGO DE BARRAS - PREÇO NAS 

GÔNDOLAS - SUFICIÊNCIA. Nos termos da Lei 10.962/2004, o direito de 

informação ao consumidor de mercearias e supermercados é plenamente 

atendido mediante a existência de código de barras nos produtos, desde 

que possibilitada a consulta em equipamentos de leitura óptica, e 

colocação dos preços nas gôndolas.(TJMG – 2.0000.00.443357-6/000(1). 

JULGADO EM 27/10/2005. RELATOR DES. GUILHERME LUCIANO BAETA 

NUNES). APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS INGESTÃO DE ALIMENTO VENDIDO FORA DO PRAZO DE 

VALIDADE LARVAS ENCONTRADAS DENTRO DO PRODUTO DANOS 

MORAIS EVIDENCIADOS. Responsabilidade civil do fornecedor pelo fato 

do produto vício de qualidade (CDC, art. 18,"caput", e § 6º, I). Ausência de 

indicação da data de fabricação e validade, bem como do respectivo lote. 

Risco em potencial à saúde do consumidor. Danos morais configurados. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00138821820118260269 SP 

0013882-18.2011.8.26.0269, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 24/03/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 24/03/2014) Pelo exposto, defiro o pedido de tutela, 

determinando a intimação da empresa GONÇALVES SUPERMERCADO – 

PARQUE UNIVERSITÁRIO, para que se abstenha de expor à venda, manter 

em depósito ou comercializar produtos com o prazo de validade expirado, 

ou se abstenha de adulterar, de qualquer forma, prazos de validade dos 

produtos, e, ainda, para que deixe de ofertar produtos com duplicidade de 

preços (valores diversos gôndola e caixa), devendo, também, 

providenciar a relação de preços completa e atualizada dos produtos 

ofertados ao público no açougue, padaria e lanchonete, sob pena de multa 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) por unidade de produto exposto na 

prateleira, a ser revertido para atendimento de projetos municipais ligados 

à assistência social e cidadania, em caso de descumprimento. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 17 de 

setembro de 2018, 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 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. Concedo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005992-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA SIQUEIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005992-06.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR EXECUTADO: VANDA 

SIQUEIRA ALVES Vistos e examinados. I – Da emenda Acolho a emenda à 

inicial (Id. 14640871). II – Da justiça gratuita Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. III - Da execução de título extrajudicial A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827 do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). IV – Da tutela de 

urgência Para a concessão da tutela cautelar de urgência a parte deverá 

comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: o grau de probabilidade do direito invocado e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Infere-se ainda do 

art. 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de 

medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea 

equivalente. No caso, extrai-se que a probabilidade do direito está 

devidamente comprovada pela juntada de título executivo extrajudicial, 

entretanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não 

restou claramente configurado nesta fase processual. Insta consignar que 

a parte exequente não trouxe comprovação de que a parte contrária está 

insolvente ou promovendo atos para se furtar ao pagamento da dívida, 
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assim como ocultação e dilapidação do patrimônio. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

DUPLICATA –TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR EM CONTA 

BANCÁRIA - PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Não há falar-se em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

se não há nos autos elementos capazes de demonstrar o risco de 

dilapidação ou ocultação de patrimônio. (GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, 

Publicado no DJE 16/08/2017) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR – PENHORAS DE BENS DOS HERDEIROS DO EXECUTADO 

FALECIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDOI - A rigor do artigo 301 do Código de Processo 

Civil, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem 

assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de 

bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da 

tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos 

do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - Em 

que pese à urgência alegada pela parte agravante, não se verifica, ao 

menos no atual estágio da lide, qualquer indício de esvaziamento ou 

dilapidação de bens que permita o avanço da medida assecuratória 

pretendida, ainda mais diante da inexistência de informações claras sobre 

quais bens foram por eles herdados do executado originário. (SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017) EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE 

ARRESTO DE BENS DA PARTE DEVEDORA – ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA 

DE BOATOS DE QUE A PARTE EXECUTADAS PRETENDE FURTAR-SE DO 

DOMICÍLIO E EXISTÊNCIA DE PROTESTOS EM SEU NOME – MEDIDA QUE 

REQUER A COMPROVAÇÃO EFETIVA DE QUE A PARTE DEVEDORA NÃO 

TENHA CONDIÇÕES DE HONRAR A OBRIGAÇÃO OU QUE ESTEJA SE 

DESFAZENDO DE BENS EM PREJUÍZO DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE DE 

SE PRESUMIR A INSOLVÊNCIA A JUSTIFICAR A TUTELA DE URGÊNCIA 

CONCERNENTE AO ARRESTO – RECURSO DESPROVIDO. A medida de 

arresto demanda a necessária comprovação de que a devedora não 

possa honrar o pagamento da dívida não podendo presumir-se a 

insolvência ou acolher a medida apenas com embasamento em boatos 

neste sentido. O fato de existir débitos em nome da devedora não implica 

de per si reconhecer a sua impossibilidade de honrar sua obrigação. 

(MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) 

Pelos motivos acima expostos, indefiro a concessão de tutela de urgência 

pleiteada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004257-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO FRANCISCANA DO MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

MAYARA NOVAES PORFIRIO OAB - 003.498.391-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

CARLOS EDUARDO BORRI (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004257-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MISSAO FRANCISCANA DO MATO GROSSO E MATO GROSSO 

DO SUL REPRESENTANTE: MAYARA NOVAES PORFIRIO RÉU: LUIS 

CARLOS DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO BORRI Vistos e examinados. 

MISSÃO FRANCISCANA DO MATO GROSSO DO SUL ingressou com a 

presente AÇÃO DE DESPEJO C.C PEDIDO LIMINAR em face de LUIZ 

CARLOS DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO BORRI (fiador). Na petição 

inicial a parte autora fez o seguinte relato: “A REQUERENTE é legitima 

proprietária do imóvel que abaixo se descreve: 01(HUM) Imóvel Urbano, 

constante do Lote 5-B da Quadra 16, com 1.170 Mt2s, pertencente a 

Matricula de nº 49.160, devidamente registrada no CRI do 1ºOficio desta 

Comarca, onde, nele, encontra-se edificado um Imóvel Comercial, 

localizado na Avenida Cuiabá, nº 1.120, Térreo, Edifício Santa Clara, Bairro 

Centro, da cidade de Rondonópolis-MT. 02. Que através do CONTRATO DE 

LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL (doc anexo), referido imóvel, fora 

dado em LOCAÇÃO ao REQUERIDO, inicialmente, por um prazo de 01 

(hum) ano, a iniciar-se em data de 15/06/2013 e vencimento em 

15/06/2014 no valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta reais) e que 

foi sendo, prorrogado, automaticamente, a cada ano. 03. Ocorre que, a 

partir do mês de JUNHO/2017 o REQUERIDO, não mais efetuou o 

pagamento dos alugueis, ficando inadimplente em 07(sete) parcelas, foi 

quando, as partes contratantes, de comum acordo, vieram a fazer o 6º 

ADITIVO CONTRATUAL (doc anexo), prorrogando para mais 01(hum) ano, 

com novo vencimento e novo valor, este, com início em data de 12/02/2018 

e vencimento em 15/02/2019 e valor mensal de R$ 3.060,00( três Mil e 

sessenta reais) ao mês, a ser pago a todo dia 10(dez), mediante boleto 

bancário a ser fornecido pela REQUERENTE. 04. Assim, inobstante a 

concessão de novo prazo, e mesmo estando inadimplente, nas 07 (sete) 

parcelas anteriores, o REQUERIDO, também, não cumpriu, com a nova 

avença, e, desde á assinatura no novo aditivo, o que data em 

FEVEREIRO/2018, não efetuou qualquer pagamento, encontrando-se 

inadimplente com as 05(cinco) parcelas do novo acordo. 05. Os 

CALCULOS dos alugueis em atraso, dependem de simples cálculos 

aritméticos, dos quais, corrigidos mensalmente ficam assim discriminados: 

a) 07 parcelas de R$ 450,00 devidamente corrigidas no valor de R$ 

3.465,00, acrescidas de 03 (três) parcelas de Multa contratual no valor de 

R$ 1.350,00, somam-se a R$ 4.815,00 ( Quatro Mil, Oitocentos e Quinze 

Reais). b) 05 parcelas de R$ 16.830,00 devidamente corrigidas, 

acrescidas da Multa contratual, no valor de R$ 9.180,00 (Quinze Mil e 

Trezentos Reais). Portanto, o total devido ( letra a/b) de aluguéis pelo 

REQUERIDO a REQUERENTE é de R$ 13.995,00 ( Treze Mil, Novecentos e 

Noventa e Cinco Reais) O REQUERIDO foi PROTESTADO e NOTIFICADO 

05. EXTRAJUDICIALMENTE através do correio com aviso de recebimento 

(doc.anexo), sem qualquer manifestação. 06. No caso, aplica-se a LEI 

N.8.245/91 que dispõe sobre as LOCAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS, que, 

em seus dispositivos normativos, constantes dos arts. 5º, art. 9º, II e III, 

art. 62, I, art. 56 e art. 59, VIII e IX, autorizam, não só a rescisão contratual 

pela inadimplência, como a desocupação no prazo de 15(quinze) dias, 

mediante LIMINAR na forma do art. 59, parágrafo 1º, desde que prestada a 

r.CAUÇÃO.07. No presente caso, pretende a REQUERENTE, à obtenção da 

r. LIMINAR, de imissão na posse do r. oferecendo em CAUÇÃO, o próprio 

imóvel, MATRICULADO de Nº 49.160.08. Ademais Excelência, os aluguéis 

percebidos pertencem a uma instituição religiosa, da qual, necessita para 

causas de pessoas carentes e necessitados, em razão da própria 

atividade que a exerce, e, portanto, depende do recebimento dos r. 

aluguéis para sua manutenção de famílias carentes, razão maior do 

deferimento da r LIMINAR”. Requereu seja expedida a ordem para 

desocupação do imóvel, mediante a comprovação da caução. DECIDO. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). No que concerne ao pedido de tutela de urgência para a 

decretação do despejo, não merece acolhimento o pleito da parte autora, 

haja vista que o contrato de locação de imóvel comercial firmado com a 

parte requerida (ID n. 13637027), está garantido por fiança e, deste modo, 

encontra-se legalmente excluída a hipótese de concessão de liminar de 

despejo. Como é cediço, o artigo 59, da Lei nº 8.245/91, prevê os 

requisitos necessários e as hipóteses fáticas em que cabível o 

deferimento de medida liminar de desocupação em ação de despejo, ‘in 

verbis’: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) 

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." Como já 

asseverado, verifica-se, no caso, que o contrato de locação está 

garantido por fiança, fiador: Carlos Eduardo Borri. Referida garantia exclui 

a hipótese prevista no supracitado dispositivo legal para autorizar a 

concessão de liminar de despejo. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 

LIMINAR INDEFERIDA. Considerando que não está caracterizada a 

situação fática a que se refere o inciso IX do §1º do artigo 59 da Lei nº 

8.245/91, com as alterações determinadas pela Lei nº 12.112/09 uma vez 

que se trata de contrato de locação com garantia de fiança (artigo 37), 

necessário se aguarde a formação do contraditório, oportunizando-se a 

purga da mora. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70075649327, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 22/03/2018) " Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO 

CPC/15. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE 

DESPEJO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS, NO CASO EM CONCRETO. O CONTRATOSUB JUDICE 

ESTÁ GARANTIDO POR FIADOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE, NO CASO CONCRETO. ART. 98 E 

SEGUINTES DO CPC/15. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. 

POSSIBILIDADE. DADO PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO.. (Agravo 

de Instrumento Nº 70077300374, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 

19/04/2018) Assim também é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – CONTRATO GARANTIDO 

POR FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE 

DESPEJO – ART. 59, §1º, INCISO IX C/C ART. 37, II, TODOS DA LEI Nº 

8.245/91 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO. 

“Para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento de 

aluguéis e acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o 

locador comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a 

prestação de caução no valor equivalente a de três meses de aluguel e a 

ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei 

nº 8.245/91” (AI 8456/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, 

Publicado no DJE 09/08/2016). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, 

Publicado no DJE 17/10/2017) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – INDEFERIMENTO – INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DE LOJA 

DE USO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – PEDIDO DE LIMINAR – 

REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, INC. IX, DA LEI 8.245/91 – EXISTÊNCIA DE 

GARANTIA (FIANÇA) CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO DESPROVIDO. É possível a concessão da antecipação de tutela 

nas ações de despejo desde que estejam presentes os requisitos do 

artigo 273 do Código de Processo Civil (Precedentes do STJ). Estando 

demonstrado nos autos que o contrato está provido por uma das garantias 

previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 (fiança), impõe-se o indeferimento da 

liminar de despejo fundada na falta de pagamento do aluguel e seus 

acessórios. (AI, 19988/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/08/2014, Data da 

publicação no DJE 14/08/2014). AGRAVO - AÇÃO DE DESPEJO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO - LIMINAR 

INDEFERIDA - CONTRATO DE ALUGUEL GARANTIDO POR FIANÇA - NÃO 

PREENCHIDO O REQUISTO PARA O DESPEJO LIMINAR (ART. 59, § 1º, IX, 

DA LEI 8.245/91) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O não 

preenchimento de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 da Lei nº 

8.245/91 (Lei do Inquilinato) obsta a ordem de despejo vindicada em 

caráter liminar. (AI, 22072/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da 

publicação no DJE 23/07/2013). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar de 

despejo requerida pela parte autora. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 18 de Setembro de 2018, às 

08:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002377-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BAF LATAM TRADE FINANCE FUND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda São Mateus LTDA (REQUERIDO)

Fazenda São José LTDA (REQUERIDO)

Nelson Jose Vigolo (REQUERIDO)

Edilene Pereira Morais (REQUERIDO)

Geraldo Vigolo (REQUERIDO)

Rosemari Konageski Vigolo (REQUERIDO)

Boa Esperança Agropecuária LTDA (REQUERIDO)

Semeare Agropecuária LTDA (REQUERIDO)

V.S Agrícola e Pecuária LTDA (REQUERIDO)

WW Agropecuária LTDA (REQUERIDO)

Fazenda São Jorge LTDA (REQUERIDO)

Fazenda São Benedito LTDA (REQUERIDO)

Bom Jesus Agropecuária LTDA (REQUERIDO)

Bom Jesus Transportes e Logística LTDA (REQUERIDO)

ABJ Comércio Agrícola LTDA (REQUERIDO)

ABJ Trading LLP (REQUERIDO)

Agropecuária Araguari LTDA (REQUERIDO)

Autoposto Transamérica LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002377-42.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BAF LATAM TRADE FINANCE FUND REQUERIDO: BOM 

JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA, ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, ABJ TRADING LLP, 

AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA, AUTOPOSTO TRANSAMÉRICA LTDA, 

BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA, SEMEARE AGROPECUÁRIA 

LTDA, V.S AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA, WW AGROPECUÁRIA LTDA, 

FAZENDA SÃO JORGE LTDA, FAZENDA SÃO BENEDITO LTDA, FAZENDA 

SÃO MATEUS LTDA, FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA, NELSON JOSE VIGOLO, 

EDILENE PEREIRA MORAIS, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI 

VIGOLO Vistos e examinados. BAF LATAM TRADE FINANCE FUND 

(“BAF”) ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de 

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (“BOM JESUS”) e OUTROS. 
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Sustentou, em breve resumo, que o seu crédito foi lançado de modo 

equivocado na lista de credores do processo de recuperação judicial da 

parte impugnada, e requereu o acolhimento da Impugnação de Crédito, 

para que passe a constar na lista de credores que o seu crédito é de US$ 

12.748.263,89 (doze milhões, setecentos e quarenta e oito mil, duzentos e 

sessenta e três dólares norte-americanos e oitenta e nove centavos), na 

classe de Credores Quirografários – Classe III. O feito teve seu trâmite 

regular, manifestando-se a parte impugnada, a administradora judicial e o 

Ministério Público. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como já relatado, cuida-de de impugnação de 

crédito onde a impugnante pretende a alteração do seu crédito, 

asseverando que o mesmo foi lançado de modo indevido na lista de 

credores da parte impugnada. Da análise dos autos verifica-se que a 

impugnante teve seu crédito listado no valor de USD 12.734.722,22, na 

Classe Quirografária; mas afirma que o valor correto é de US$ 

12.748.263,89. A controvérsia cinge-se na questão da incidência, ou não, 

dos juros moratórios no valor do crédito originário. É que a impugnante 

encontrou a quantia apontada como devida com a aplicação dos juros; 

enquanto que a administradora não fez incidir os juros moratórios. Acerca 

do tema, este Juízo já possui o entendimento sedimentado, conforme 

lançado em outras impugnações de crédito que por aqui tramitam, no 

sentido de que os créditos devem ser atualizados com todos os encargos 

contratuais (da data do vencimento até a data do pedido de recuperação 

judicial) e, posteriormente, a atualização deve ser realizada apenas com a 

incidência de correção monetária (a partir da data do pedido de 

recuperação judicial), sem a incidência dos juros. Oportuna transcrição da 

lição dos doutrinadores João Pedro Scalzili, Luiz Felipe Spinelli e Rodrigo 

Tellechea: “... os juros pactuados e vencidos são cobrados e integram o 

valor final da habilitação do crédito (...) os juros gerados a partir do pedido 

de recuperação judicial serão livremente negociados no plano 

recuperatório, mas o valor a ser habilitado deve incluir apenas os juros 

verificados até a data do ajuizamento da recuperação (TJSP, Câmara 

Reservada a Falência e Recuperação, AI 599.870-4/9-00, Rel. Des. Pereira 

Calças, j. 28/01/2009 – decidindo que multas contratuais e juros moratórios 

também devem integrar o valor habilitado)...”. (in Recuperação de 

Empresas e Falência – Teoria e Prática na Lei 11.101/2005. Editora 

Almedina. São Paulo: 2016). Assim, atualização dos valores constantes 

dos dois títulos que representam o crédito da impugnante deverá ser feita 

na forma como contratada, até a data do pedido de recuperação judicial, 

nos termos do disposto no art. 9º, inc. II da Lei n. 11.101/05; e depois 

apenas com a incidência de correção monetária, sem a aplicação dos 

juros. Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do nosso 

Estado de Mato Grosso, em habilitação que também tramitou nesta vara: 

“A tese defendida pela agravante, por ora, convence porque parece 

realmente encontrar amparo na norma especial de regência da matéria 

(recuperação judicial – Lei nº 11.101/2005). O inciso II art. 9º da Lei nº 

11.101/2005, que trata da habilitação do crédito na recuperação judicial, 

estabelece o seguinte: “Art. 9 o A habilitação de crédito realizada pelo 

credor nos termos do art. 7 o , § 1 o , desta Lei deverá conter: (...) II – o 

valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do 

pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;” Portanto, 

sobre o valor do crédito recuperando, após a data do pedido de 

recuperação judicial, incidem apenas correção monetária, e não juros 

moratórios. Assim, verifica-se que o valor lançado na lista de credores da 

administradora judicial está correto, uma vez que os valores originais dos 

créditos da impugnante eram de U$D 5.000.000,00 e U$D 10.000.000,00 

que foram atualizados até a data do ajuizamento do pedido de 

recuperação judicial, totalizando U$D 15.248.263,89, dos quais houve uma 

amortização de U$D 2.500.000,00, restando um crédito de U$D 

12.748.263,89, que foi justamente o valor listado. Desta feita, 

acompanhando o r. parecer ministerial e da diligente administradora 

judicial, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação de crédito, 

declarando a extinção do feito com julgamento do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002865-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINA TRINDADE ALCANTARA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002865-94.2017.8.11.0003. 

AUTOR: MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA RÉU: VIVIANE CRISTINA 

TRINDADE ALCANTARA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por MICHELL 

JOSÉ GIRALDES PORTELA em face de VIVIANE CRISTINA TRINDADE 

ALCÂNTARA. Em breve resumo, afirma que atuou na função de advogado 

da parte requerida na ação de rescisão contratual c/c indenização por 

danos morais, sob o nº 16914-12.20017.811.0003, em trâmite na 3ª Vara 

Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. Esclarece que a parte requerida 

inicialmente outorgou procuração à advogada Valéria Piva Clemente, sócia 

da parte autora, a qual, por sua vez, substabeleceu sem reserva os 

poderes conferidos. Alega que cumpriu todas as obrigações impostas 

pelo mandato, pelo período de aproximadamente 10 (dez) anos, inclusive 

com a realização de audiência de instrução e julgamento, apresentação de 

memoriais, recurso de apelação, contrarrazões, bem como iniciou o 

cumprimento de sentença. Argumenta que a parte requerida constituiu 

novo procurador no mencionado processo, contudo, deixou de efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios devidos pelos serviços até então 

prestados. Informa que ingressou com a presente demanda, em virtude de 

não ter localizado o contrato de prestação de serviços celebrado entre as 

partes. Requer a concessão de tutela de urgência para realização de 

penhora no rosto dos autos, no Processo nº 16914-12.2007.811.0003, 

correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito pertencente à parte 

requerida. No mérito, pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios, 

em razão do patrocínio no feito nº 16914-12.2007.811.0003, no importe de 

20% (vinte por cento) do crédito líquido auferido pela parte requerida na 

mencionada ação. Junta documentos. A tutela de urgência foi deferida (Id. 

6858266). Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer in 

albis o prazo para resposta. A parte autora pugnou pela decretação da 

revelia e 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, 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 

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, inciso I, do 

NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Assim, 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. Consigno que as provas contidas no caderno processual 
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são suficientes para compreensão e resolução da demanda, de modo que 

a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada 

antecipadamente. Desta feita, passo ao julgamento antecipado da lide. III – 

Do arbitramento de honorários Analisando os autos, verifica-se que os 

documentos juntados na exordial são suficientes para comprovar a efetiva 

prestação de serviços advocatícios realizados no Processo nº 

16914-12.2007.811.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível desta comarca. De 

outra banda, a parte requerida, embora devidamente citada, permaneceu 

inerte, sendo imperativa a aplicação dos efeitos da revelia. O art. 22, § 2º, 

do Estatuto do Advogado dispõe que na falta de estipulação ou acordo, os 

honorários advocatícios serão fixados por arbitramento judicial, em 

remuneração compatível com o trabalho efetuado, não podendo ser 

inferior ao estabelecido na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da 

OAB. Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos 

na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 

arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 2º Na falta de 

estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento 

judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico 

da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela 

organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...) Nesse contexto, 

comprovada a efetiva prestação dos serviços e na falta de contrato 

escrito ou acordo entre as partes quanto aos honorários advocatícios, o 

arbitramento judicial é medida que se impõe. APELAÇÃO CIVIL - 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, § 2º, DA 

LEI Nº 8.096/94 - CONTRATO VERBAL - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS - HONORÁRIOS DEVIDOS - RECURSO - SENTENÇA 

MANTIDA. Instruída a inicial com a documentação comprobatória da 

execução dos serviços profissionais prestados em benefício do cliente, 

com o ajuizamento de demanda judicial satisfativa, impõe-se o arbitramento 

judicial dos honorários, em face da ausência de contrato escrito, visando 

a justa remuneração dos serviços de advocacia e a salvaguarda da 

dignidade da profissão, que tem status constitucional, tendo em vista sua 

expressa previsão no art. 133 da CR/88. (TJMG. Apelação Cível 

1.0220.09.012034-0/001 (0120340-43.2009.8.13.0220 (1), Relator Des. 

Wanderley Paiva, 11ª Câmara Cível, j. 09/05/2012) Cumpre salientar que os 

honorários devem ser arbitrados em atenção ao trabalho realizado pelo 

profissional, complexidade, estimativa de tempo despendido, dente outros 

parâmetros, observados os princípios da razoabilidade e da moderação, 

para não beneficiar de forma exagerada uma das partes, nem onerar de 

forma excessiva a outra. Acerca do tema: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADA. CONTRAPRESTAÇÃO. 

DEVIDA. CONTRATO ESCRITO. AUSENTE. ARBITRAMENTO. VALOR. 

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. Comprovada a efetiva 

prestação dos serviços e na falta de contrato escrito entre as partes 

quanto aos honorários advocatícios, é cabível o arbitramento judicial. II. As 

diretrizes da norma contida no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 devem ser 

examinadas pelo juiz em consonância com a complexidade do trabalho 

desenvolvido pelo profissional, o valor econômico da questão e, 

sobretudo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a evitar que o arbitramento dos honorários advocatícios em valor 

irrisório ou exorbitante enseje enriquecimento sem causa dos 

contratantes. III. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios o 

termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o valor fixado é a data 

da citação (CC, art. 405). IV. Negou-se provimento ao recurso do réu. 

Deu-se provimento ao recurso do autor. (TJ-DF - APC: 20100111971725 

DF 0063350-41.2010.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data 

de Julgamento: 21/01/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 27/01/2015 . Pág.: 474) No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

do benefício que adveio a parte requerida, na ação de rescisão contratual 

c/c indenização por danos morais, sob o nº 16914-12.2007.811.0003, que 

tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a ser apurado 

em liquidação de sentença. Por fim, insta consignar que os juros de mora 

devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do 

arbitramento. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA 

FIXADOS EM PERCENTUAL PRESCRITO PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE 

- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO DO AUTOR 

DESPROVIDA - APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(...) Os juros de mora incidente sobre o valor dos honorários advocatícios 

arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a 

correção monetária a partir da data do arbitramento, no caso, a data da 

sentença já que restou mantido o valor. É de se manter os honorários 

advocatícios de sucumbência fixados em percentual estabelecido pela 

regra própria à espécie. (Ap 24481/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 05/07/2018) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENYE 

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 concedida nos autos, b) fixar os honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor do benefício que adveio a parte 

requerida, na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos 

morais, sob o nº 16914-12.2007.811.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível da 

Comarca de Rondonópolis/MT, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento, a ser apurado em liquidação de sentença. 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 e, 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000716-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONFECCOES SHADOW LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PUGA ABES OAB - SP152275 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WI FASHION CONFECCOES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000716-62.2016.8.11.0003. 

AUTOR: CONFECCOES SHADOW LTDA RÉU: WI FASHION CONFECCOES 

EIRELI - ME Vistos e examinados. Face o teor da certidão retro, DECRETO 

A REVELIA da parte requerida, 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). Cuida-se de ação monitória onde se pretende a 

cobrança da dívida descrita na inicial. A propositura da ação monitória 

exige, conforme artigo 700 do CPC, apresentação de prova escrita sem 
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eficácia de título executivo. No caso, a “prova escrita” apresentada pelo 

autor perfaz a exigibilidade legal, sendo hábil para a propositura da ação 

monitória. De outra banda, há que se asseverar que a parte requerida é 

revel, não existindo nenhuma prova de que o pagamento da dívida objeto 

da ação tenha sido realizado, sendo que tal ônus é incumbência do réu. 

Ilustro: “AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

PRELIMINAR REJEITADA - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, PAGAMENTO OU 

INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS DO EMBARGANTE – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) Os documentos que fundamentaram a ação monitória 

são hábeis a comprovar a obrigação líquida, certa e exigível. Ao devedor 

compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a 

inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do 

CPC”. (Ap 165014/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). “AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – COMPRA – NOTA 

FISCAL – DEVOLUÇÃO – PROVA INEXISTENTE – ÔNUS DO EMBARGANTE 

– RECURSO DESPROVIDO. A cártula que fundamenta a ação monitória é 

título hábil a comprovar a obrigação líquida, certa e exigível. Ao devedor 

compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a 

inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do 

CPC.” (Ap 121939/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

16/02/2015). Assim, não tendo o devedor produzido provas que 

pudessem afastar a exigibilidade da dívida, o pagamento do débito oriundo 

do contrato apresentado é medida que se impõe. Por tais considerações, 

tenho que a ação monitória procede, devendo a parte ré arcar com o 

pagamento do débito. Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória proposta, para o fim de constituir 

de pleno direito em título executivo judicial a prova escrita carreada com a 

inicial. O valor do débito, indicado quando do ajuizamento da ação, deverá 

ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a 

partir da citação. Custas e honorários que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação a cargo do réu. Decorrido o prazo de recurso, certifique-se 

nos autos, e cumpra-se o disposto no art. 701, §2º, do CPC. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003360-07.2018.8.11.0003

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:

JOSE MACIO NOGUEIRA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003360-07.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

GMAC S.A. Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO BRASIL SALIBA - 

MT0011546S, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - MT4482/O, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - MT17564/O REQUERIDO: JOSE MACIO NOGUEIRA 

DE QUEIROZ Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004736-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido, o requerido foi citado, 

mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 
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manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004443-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA NASCIMENTO MATIUSSU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido, o requerido foi citado, 

mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010172-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. B. (RÉU)

 

Assim, impulsiono o feito para intimação da parte exequente, através de 

seu procurador, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando 

o número do CPF do executado, para possibilitar o integral cumprimento da 

decisão de ID 14316493.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010554-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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D. G. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. C. (RÉU)

L. R. C. (RÉU)

C. E. R. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA OAB - MT5780/O (ADVOGADO)

STALYN PANIAGO PEREIRA OAB - MT0006115A (ADVOGADO)

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO)

 

“6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, deferindo 

o direito de visitas à tia da menor, na forma acordada (ID: 14148880). 7. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 

Notifique-se o representante do Ministério Público. 9. Tendo em vista que 

as partes desistiram do prazo recursal, a presente transita em julgado com 

a sua publicação, após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas 

de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS. Juiz de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003722-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

“5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, a, do Digesto 

Processual Civil, para reconhecer que o autor não é o pai da requerida e, 

por consequência, determino a anulação de seu registro de nascimento 

junto ao cartório competente, devendo o notário realizar outro registro e 

nele constar em favor da demandada apenas o nome de sua genitora e 

dos avós maternos. 6. Oficie-se o titular do Cartório de Registro Civil 

competente, expedindo-se os mandados de averbação e inscrição. 7. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 8. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento desta 

decisão. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 814537 Nr: 1039-84.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE IONDAS LIMA DE 

ANDRADE - OAB:22.889, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte REQUERIDA para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela requerida, no prazo 

de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 724706 Nr: 5682-90.2013.811.0003

 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: TDJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrona da parte audtora Dra. Denise Rodeguer da decisão a 

seguir transcrita: Processo n.º 5682-90.2013.811.0003

1. Quanto ao teor do v. acórdão de fls. 102/106, anverso e verso, 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Após, em não havendo novas manifestações, arquivem-se os autos, 

devendo a Sr.ª gestora judiciária proceder com as anotações de estilo, 

conforme determinado no item 17 da sentença de fls. 77/78.

3. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716953 Nr: 12359-73.2012.811.0003

 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: MDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11415/MT

 Processo n.º 12359-73.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Vê-se que a parte requerida, no curso de seu prazo para a 

apresentação de alegações finais, alega não ter conseguido ter acesso 

ao conteúdo da mídia digital juntada à fl. 619, requerendo providências ao 

juízo bem como a suspensão do prazo para a prática de seu ato 

derradeiro.

2. Assim, defiro a suspensão do prazo da parte requerida para a prática 

do ato processual supracitado, devendo a Sr.ª gestora judiciária certificar 

a data da juntada da deprecata devidamente cumprida nos autos.

3. Sem prejuízo da deliberação supra, oficie-se imediatamente ao juízo 

deprecado onde se deu a colheita do depoimento, solicitando cópia, com 

urgência, da referida mídia.

4. Com a resposta juntada aos autos, certifique todo o ocorrido a Sr.ª 

gestora judiciária, intimando a parte requerida para ofertar as alegações 

finais, no prazo que ainda lhe restar. Se acaso o juízo deprecado informar 

a impossibilidade de restituição da mídia, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000874-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOLDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SOLDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000874-49.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14349594, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 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, 15 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 
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de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006529-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006529-02.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 

Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006532-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PORTUGUEZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006532-54.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 

Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001162-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA SILVA DAS NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001162-31.2017.811.0003 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, 16 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003575-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LEITE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA TARSO LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

termo de audiencia em anexo

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003575-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LEITE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA TARSO LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUÍZO DA Segunda Vara de Família e Sucessões 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA Número do Processo: 

1003575-80.2018.8.11.0003 Espécie: Interdição->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Parte Autora: LAURA LEITE BRITO Parte Requerida: RUI 

BARBOSA TARSO LEITE Data e horário: quinta-feira, 19 de julho de 2018, 

16h20min. PRESENTES Juíza : Cláudia Beatriz Schmidt Promotor de Justiça: 

Rodrigo Fonseca Costa Parte Autora: Laura Leite Brito Advogada: Daniela 

Cabette de Andrade Parte Requerida: Rui Barbosa Tarso Leite 
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OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, foi constatada a presença das 

pessoas supra indicadas. O interditando Rui Barbosa Tarso Leite foi 

entrevistado, em termos apartados (não digitalizado), que fazem parte 

integrante do presente termo de audiência digitalizado. Dada a palavra ao 

Ministério Público: MM Juíza o órgão do Ministério Público apresenta os 

seguintes quesitos a serem respondidos pelo expert nomeado por este r. 

Juízo: a) De que espécie de doença mental sofre o interditando? 

Classificá-la cientificamente; b) Essa moléstia mental – se existente – é de 

molde a comprometer, no interditando, as suas faculdades de 

discernimento, de afetividade, de orientação psíquica? c) Essas condições 

psicopatológicas impedem o interditando de reger sua pessoa e bens 

tornando-o incapaz para a vida civil? d) Essa incapacidade é relativa, ou 

absoluta? e) Sua moléstia mental (se de alguma sofrer) é reversível, 

periódica, curável, ou permanente? f) Queiram os ilustres peritos 

acrescentar os esclarecimentos que, a seu profissional e científico juízo, 

possam ser úteis ao presente processo. DELIBERAÇÕES Pelo(a) MM(ª) 

Juiz(a) foi deliberado: Vistos etc., I – Aguarde–se o prazo para 

apresentação de defesa. Em não sendo oferecida defesa por parte do 

requerido no prazo legal, nomeio, desde já, o Escritório Modelo do 

UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

atuar como curador especial da parte, devendo o mesmo ser intimado para 

fins e prazo do art. 752 do CPC. Neste particular, importante frisar a 

necessidade em resguardar as garantias do contraditório e ampla defesa 

(art. 5°, LV, CF), sendo grave a medida que o presente procedimento 

poderá impor ao interditando, limitando seus direitos fundamentais (nesse 

sentido, Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, 9ª edição, RT, p. 1083); II – Sem prejuízo, nomeio 

perita judicial a Dra. Maria Aparecida Vale Galvão, com endereço 

profissional nesta cidade, que servirá escrupulosamente independente de 

compromisso, arbitrando honorários periciais no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, devendo o 

senhor gestor judicial expedir a certidão respectiva após a entrega do 

laudo. O perito nomeado deverá responder, de forma objetiva e 

conclusiva, os seguintes quesitos do Juízo: a – O interditando possui 

alguma anomalia psíquica e/ou doença mental? b – O interditando é capaz 

de reger a sua pessoa e administrar seus bens? c – Caso o interditando 

possua alguma espécie de desequilíbrio mental, qual a gravidade da 

moléstia e qual o grau de influência na pratica dos atos da vida civil? d – O 

interditando poderá exercer os atos da vida civil por si só, porém com 

auxílio de terceiros? e – Existe cura para a doença do interditando? Nesta 

ocasião a patrona da autora ratificou os quesitos do Juízo, conforme 

acima descrito, sendo que tais deverão ser encaminhados juntamente com 

os quesitos do juízo e do Parquet para resposta pelo senhor perito. Após 

manifestação do curador especial, determino que o Gestor Judicial entre 

em contato com o perito para que seja designado data e hora para atender 

o interditando. Caso haja a indicação de assistente técnico deverão os 

mesmos ser intimados da data estipulada pela expert para a perícia. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias após a perícia 

médica. Com a apresentação do laudo, abra-se vista às partes e ao 

Ministério Público para manifestação no prazo de cinco dias, voltando-me 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Gabriele Cervigni Martins – Assessora de Gabinete II, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Cláudia Beatriz Schmidt 

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa Parte Autora: Laura Leite 

Brito Advogada: Daniela Cabette de Andrade Parte Requerida: Rui Barbosa 

Tarso Leite

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002880-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DOURADO SANTOS (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR ESTUDO PSICOLÓGICO.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003286-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE PIMENTEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

PATRICIA PIMENTEL LOPES OAB - MT23260/O (ADVOGADO)

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PEREIRA LOPES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA LOPES (HERDEIRO)

LEONARDO PIMENTEL LOPES (HERDEIRO)

ARTHUR JOSE PIMENTEL LOPES (HERDEIRO)

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

PATRICIA PIMENTEL LOPES (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003286-84.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, por estarem 

preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiros 

maiores e capazes, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado, 

DEFIRO a conversão do presente feito de INVENTÁRIO para 

ARROLAMENTO SUMÁRIO (ID 8252790). Procedam-se as devidas 

retificações no sistema Apolo e capa dos autos. Doravante, revendo 

anterior posicionamento, deixo de condicionar o deslinde do presente 

inventário sob o rito de arrolamento sumário à prévia comprovação do 

adimplemento dos tributos (itens ‘b’ e ‘c’ do decisum de ID 9262097), 

todavia, reputo necessário condicionar a transferência dos bens à 

comprovação do respectivo pagamento ou de isenção pela via 

administrativa, determinando a intimação do fisco após a homologação da 

partilha para lançamento do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes na forma da legislação tributária, a teor da nova 

disposição adotada pelo Código de Processo Civil (art. 659, §2º e 662, 

§2º). Destarte, não haverá às partes qualquer providência apta para fins 

de regularização da propriedade dos bens inventariados, senão após a 

efetiva comprovação de sua adimplência perante o fisco. Apenas para 

não passar em branco, a comprovação do recolhimento do ITCD e dos 

débitos oriundos da fazenda pública municipal, estadual e federal, deve 

ocorrer previamente à efetivação da transferência dos bens 

inventariados, evitando-se prejuízos ao fisco e o congestionamento de 

processos no judiciário sem a devida prestação jurisdicional. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD, MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido.” (TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018). 2. 

Destarte, considerando o noticiado relacionamento conjugal do herdeiro 

Arthur, conforme escritura pública de união estável inclusa no ID 8254899, 

intime-se a inventariante para colacionar ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cópia dos documentos pessoais da r. companheira, bem como 

instrumento de representação processual. Na oportunidade, deverá a 

inventariante conferir integral cumprimento ao decisum registrado no ID 

9262097, apresentando o plano final de partilha, acompanhado dos 

documentos pessoais do ‘de cujus’, sob pena de extinção. 3. Em caso de 

inércia, intime-se a inventariante pessoalmente, para dar regular 

andamento ao processo, praticando os atos que lhe competir, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, 

III), ciente de que na ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta 

que impede o prosseguimento, o processo será extinto por abandono. 

Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto acima, sob pena de extinção 

do processo sem julgamento de mérito (CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 

(vinte) dias. 4. Após, renove-se a conclusão. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 23 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001987-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS SATURNINO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001987-09.2016.8.11.0003 Vistos etc., 01. A teor do pedido 

constante do ID n. 12585675, efetivo pesquisa perante o sistema Bacenjud 

para fins de apurar a existência de eventual saldo bancário aplicado em 

instituição financeira em favor do falecido LUIS SATURNINO ALVES, 

conforme extrato anexo. Lancei também pesquisa perante o sistema 

RENAJUD em busca de veículos existentes em nome do falecido, 

conforme extrato anexo. No mais, indefiro o pedido manejado pela 

Fazenda Pública Estadual, no que tange a apresentação da certidão 

negativa de débito expedida pela SEFAZ, porquanto se trata de 

incumbência do próprio ente, que dispõe de meios aptos a efetivar a 

pesquisa requerida por intermédio da autarquia fazendária competente 

(Sefaz/MT), sendo demasiadamente inoportuno transferir tal ônus às 

partes. 02. Ainda, reconheço que EUNICE DA SILVA ALVES é meeira do 

patrimônio a ser inventariado, mesmo em se tratando de regime da 

separação de bens, porquanto mesmo tendo ela sido casada com o 

falecido pelo referido regime de bens, incide na espécie a súmula n.º 377, 

do STF, sendo desnecessária a comprovação de contribuição específica 

para aquisição de bens para que seja determinada a partilha, não incidindo 

sobre a meação o imposto pertinente (ITCMD). Por oportuno, assinale-se 

que a jurisprudência do STJ tem entendido que em casos análogos e por 

aplicação da súmula n.º 377 do STF é mesmo desnecessária a prova da 

contribuição específica para fins de partilha. (Confira-se in AgRg no REsp 

1008684/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 24/04/2012, DJe 02/05/2012). 03. Por fim, tendo em vista o teor 

do extrato anexo extraído do sistema RENAJUD indicando que o falecido 

deixou dois veículos, um deles inclusive com cláusula de alienação 

fiduciária, intime-se a inventariante para que no prazo de até trinta dias 

apresente a retificação às ultimas declarações, bem como a 

documentação dos veículos, com a carta de desalienação do veículo com 

gravame oposto no seu registro. Após, abra-se nova vista à Fazenda 

Pública haja vista o teor da presente decisão e os documentos atrelados 

ao pedido retro. Na sequencia, dê-se nova oportunidade de manifestação 

ao M.P. haja vista a cota vertida no ID n. 5017750. Dê-se ciência ao 

Ministério Público e ao ente fazendário. Intime-se. Rondonópolis-MT, 25 de 

julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005310-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ALVES DE PAULA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005310-85.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, sendo a única 

herdeira maior e capaz, inexistindo, deste modo, litígio sobre o patrimônio 

inventariado, poderá a inventariante optar pela conversão do presente em 

arrolamento sumário, máxime por este possuir rito mais célere que o ora 

eleito. Sem prejuízo, intime-se a inventariante para colacionar aos autos, 

no prazo de 20 (vinte) dias, os seguintes documentos: a) certidão de 

nascimento do falecido; b) certidão de casamento da inventariante, bem 

como cópia dos seus documentos pessoais e c) Guia de Informação e 

Apuração do ITCD referente à declaração de isenção do tributo carreada 

junto ao ID 11620585. Por derradeiro, verifica-se da análise dos autos que 

o imóvel possui gravame (ID 13081466), sendo fundamental que a 

inventariante demonstre se o mesmo foi quitado por eventual seguro 

prestamista ou outro porventura contratado com a r. instituição financeira, 

visando possibilitar a inclusão do imóvel no presente inventário, porquanto 

o bem até então não pertence ao ‘de cujus’, e sim a terceiro, razão pela 

qual deverá comprovar a anuência da credora da obrigação relativamente 

à pretensa transmissão, sob pena de inviabilizar o prosseguimento do 

feito. Adotadas as providências, tornem-se conclusos para sentença. 

Intime-se. Rondonópolis/MT, 31 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009484-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009484-40.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de 

Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Ação de Guarda de 

Menor e Fixação de Alimentos’ ajuizada por IZADORA SALVA EVA BRAZ, 

representada por sua genitora e também demandante, ALESSANDRA 

SILVA SANTOS, em desfavor de JEAN CARLOS BRAZ, ambos 

devidamente qualificados. Com a inicial vieram documentos. Em sede de 

audiência de conciliação designada por este juízo, as partes entabularam 

acordo (id nº 12329650). É o relatório. Decido. Prima facie, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária ao requerido, com fundamento no 

artigo 99, § 3º do novel Código de Processo Civil. Doravante, 

considerando-se a natureza do ajuste entabulado entre as partes em sede 

de audiência de conciliação, previamente à homologação, nomeio o 

Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, patrocinar os interesses do requerido, ratificando o 

acordo entabulado, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 

31 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002243-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

RHALFFE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EPITACIO FELICIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002243-78.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO DE EPITÁCIO FELICIANO DA SILVA, sendo 

inventariante MARIA BEZERRA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se que há nos autos as certidões 

negativas de débito federal (ID 13001184), estadual (expedida pela PGE – 

ID 13001476) e municipal (ID 12469456), Guia de Informação e Apuração 

de ITCD, acompanhada do comprovante de isenção do tributo (IDs 

13001273 e 13001282). Consta dos autos as primeiras declarações e 

plano de partilha (ID 12469344), nos moldes legais. Em face ao exposto, 

HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pelo falecido EPITÁCIO 

FELICIANO DA SILVA, 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 ante ao precedente deferimento da assistência judiciária 

gratuita. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, se nada requerido, 

expeça-se formal de partilha, na forma pleiteada (ID 12469344). 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, 10 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 440 de 590



Processo Número: 1000502-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

LEIDIANE PICCOLLI OAB - 018.506.751-47 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

ELCIA MARTINS SOARES OAB - MT10046/O-O (ADVOGADO)

JUNIOR SERGIO MARIN OAB - MT6295/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000502-03.2018 VISTOS. 01. 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, a teor do documento atrelado ao parecer 

ministerial retro, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as 

provas que pretendem efetivamente produzir, no prazo comum de dez 

dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas 

pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. 02. 

Após, abra-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Rondonópolis, 02 de 

agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008155-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Y. D. O. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. G. D. O. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

Processo n. 1008155-90.2017 Vistos etc., 1. Prima facie, apesar de 

devidamente citado o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestar a presente ação (ID 12990009). Assim sendo, decreto a revelia 

do requerido, contudo, deixo de aplicar seus efeitos, eis que se trata de 

direito indisponível, conforme as disposições insertas no artigo art. 345, II, 

do Código de Processo Civil. 2. Sem prejuízo, em atenção ao pedido retro, 

a autora deverá especificar, no prazo de cinco dias, as provas que 

porventura pretende produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que 

deseja demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova. Em 

caso de prova oral, deverá declinar quantas testemunhas pretende 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. 3. Após, 

colha-se parecer ministerial e renove-se a conclusão. Intimem-se. 

Rondonópolis, 03 de agosto de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001428-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. V. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MOTA ATAIDES OAB - 022.213.521-22 (REPRESENTANTE)

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. B. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº: 1001428-81.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. A par do documento 

apresentado no ID 14272413, abra-se vista dos autos ao exequente, para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, noticiando acerca da 

compensação dos valores informados. 2. No mais, em que pese o 

recebimento do feito sob o rito da coerção pessoal, verifico que as 

parcelas cobradas na exordial são atinentes aos meses de 

dezembro/2017 e janeiro/2018, isto é, em período diverso daquele previsto 

no art. 528, §7º, do CPC e na Súmula 309 do STJ, considerando que a 

inicial foi distribuída aos 04 de março de 2018. Destarte, a presente 

execução deve tramitar pelo rito da constrição patrimonial, anotando-se a 

impossibilidade de cobrança de prestações vencidas no curso do 

processo e alheias à previsão legal. 3. Aportando aos autos a resposta, 

tornem-me conclusos. Notifique-se. Intime-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 401801 Nr: 15299-84.2007.811.0003

 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: MDFFDS, MFP, CFDC, MPDS, APDSO, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMFP, DPP, BFP, TADSP, JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071, PEDRO PEREIRA 

CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296, WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B

 CERTIFICO que decorreu o prazo concedido ao Sr. José Francisco da 

Silva (fls. 191, 194/195), sem que houvesse qualquer manifestação nos 

autos. No mesmo ato, procedo à intimação da inventariante, nos termos da 

decisão de fl. 191, para: " apresentar as últimas declarações, 

contemplando o plano final de partilha e acompanhada da seguinte 

documentação: a)certidão negativa de débito estadual (Expedida pela 

PGE); b) instrumento de representatividade processual e cópia dos 

documentos pessoais do cônjuge da herdeira por representação Adriana; 

c) Guia de Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante 

de recolhimento ou declaração de isenção do tributo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 343007 Nr: 10934-89.2004.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, CACIO OLIVEIRA 

FERRO, FERNANDO DE OLIVEIRA FERRO, FLAVIO DE OLIVEIRA FERRO, 

CACIO OLIVEIRA FERRO, SANDRA DE OLIVEIRA DERRO, GELEUSA DE 

OLIVEIRA FERRO, JOSE DE OLIVEIRA FERRO, GILVAN DE OLIVEIRA 

FERRO, GIVALDO DE OLIVEIRA FERRO, GIVONETE FERRO DE SOUZA, 

ADJILSINEIA CARVALHO DE OLIVEIRA FERRO, ALINE GAMARRA FERRO, 

BEATRIZ GAMARRA FERRO, MAGNA GAMARRA FERRO, DEIVID 

GAMARRA FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

PAULO RODRIGUES SIEMIONKO, ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL 

FORNO, ANTONIO PICHIONNI FERREIRA, ADUBOS TREVO S/A - GRUPO 

TREVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, ADILON PINTO DA SILVA - OAB:6258-B, ADILON PINTO 

DA SILVA - OAB:6258-B/MT, ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI 

LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ALMAR BUSNELO - OAB:12213/MT, ARMANDO 

OTAVIO MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768 MT, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, 

HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI - OAB:24206/O, Luciano 

Gabilan SANCHES - OAB:MT0017255O, PATRÍCIA AZEVEDO DE 

MEDEIROS - OAB:14.189-MT, SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA 

BASTOS - OAB:10525/MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956, VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA - OAB:6734-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, CLAUDIA 

MARIA CANDIDO DA COSTA LUGLI - OAB:MT/10503, EDUARDO FELIPE 

CUNA BARBOSA - OAB:OAB/RS 29.400, FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, GERALDO DE VITTO JR. - 
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OAB:4.838-A, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356, SHIRLEI 

MESQUITA SANDIM - OAB:5257/MT

 Diante do prazo comum concedido às partes, IMPULSIONO os autos para 

intimar a advogada Dra. HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI, OAB/MT 

24206/O, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os 

autos que se encontram com carga desde o dia 07.08.2018, SOB PENA de 

busca e apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo (artigo 234, § 2ºdo CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 707433 Nr: 2208-48.2012.811.0003

 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: FABIANA RODRIGUES NEVES DE SOUZA, AJNDS, 

ELAINE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIONOR MIRANDA NEVES, 

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA, DOMINGAS RODRIGUES NEVES, ESPOLIO 

DE DOMINGAS RODRIGUES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 Intimação do patrono TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB/MT 15.217, a 

fim de regularizar a representação processual da menor, mediante a 

apresentação de instrumento procuratório outorgado pela mesma à sua 

genitora, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimação do patrono IVANILDO 

JOSE FERREIRA - OAB/MT 8.213, para que providencie e apresentação 

das partes interessadas nesta secretaria durante o expediente forense 

para confecção do termo de cessão onerosa de direitos hereditários (fl. 

158).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 386577 Nr: 306-36.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRHD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, GRACIELLA OLIVEIRA E SILVA 

CESARIO - OAB:7885/MT, NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT

 Vistos etc.,Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença nos autos da 

ação de separação judicial formulado por ALEXANDRINA DIAS 

NASCIMENTO HERNANDES em desfavor de FRANKLIN RAFAEL 

HERNANDEZ DURAN, visando o recebimento de valores referente ao 

rateio do débito do empréstimo bancário contraído junto ao ABN/AMRO 

Real, bem como do financiamento do veículo Fiat Uno obtido no Banco 

Bradesco.Além disso, pugna pela fixação de aluguéis com relação aos 

bens imóveis em condomínio entre os litigantes, uma vez que o executado 

encontra-se em sua posse de forma unilateral, usufruindo unicamente dos 

frutos advindos dos mesmos.Pois bem. Malgrado as alegações tecidas 

pela parte exequente, registro que deverá a mesma valer-se da via 

autônoma e pertinente para fins de fazer valer seus direitos decorrentes 

da propriedade, como recuperar a posse do imóvel e obter o arbitramento 

de aluguéis, tendo em vista que, uma vez reconhecida a dissolução da 

sociedade conjugal havida entre os litigantes, cessa a competência do 

Juízo da família para dirimir questões que eventualmente surjam em 

decorrência do direito de propriedade dos imóveis em questão, tendo em 

vista que a posse e os aluguéis reclamados pela parte exequente se 

fundamentam em seu direito de propriedade sobre o imóvel e não em 

decorrência de eventual relação familiar dantes estabelecida com o 

executado.(...) Assim, indefiro o pedido de fixação de alugueres no 

presente feito, e determino seja a parte exequente intimada a fim de 

manifestar-se quanto ao ofício de fls. 506, bem como apresentar cálculo 

abrangendo tão somente os valores referentes ao rateio dos débitos 

contraídos junto ao Banco Santander e Banco Bradesco, assinalando-se o 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.Às providências.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001428-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. V. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MOTA ATAIDES OAB - 022.213.521-22 (REPRESENTANTE)

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. B. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº: 1001428-81.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. A par do documento 

apresentado no ID 14272413, abra-se vista dos autos ao exequente, para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, noticiando acerca da 

compensação dos valores informados. 2. No mais, em que pese o 

recebimento do feito sob o rito da coerção pessoal, verifico que as 

parcelas cobradas na exordial são atinentes aos meses de 

dezembro/2017 e janeiro/2018, isto é, em período diverso daquele previsto 

no art. 528, §7º, do CPC e na Súmula 309 do STJ, considerando que a 

inicial foi distribuída aos 04 de março de 2018. Destarte, a presente 

execução deve tramitar pelo rito da constrição patrimonial, anotando-se a 

impossibilidade de cobrança de prestações vencidas no curso do 

processo e alheias à previsão legal. 3. Aportando aos autos a resposta, 

tornem-me conclusos. Notifique-se. Intime-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006564-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SILENE NASCIMENTO FARIAS (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.: 1006564-59.2018.8.11.0003 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 

ou casamento de ambas as partes, eis que documento indispensável à 

propositura da demanda (art. 320, do CPC), sobretudo para confirmação 

do parentesco noticiado (art. 747, II e parágrafo único, 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 F. S. N. 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, 
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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 14h30min. 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, 16 de agosto de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001341-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA POLIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951/O (ADVOGADO)

MARIA CAROLINA PESSATTI OAB - MT20706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DOMINGOS FEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001341-28.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Proceda-se a vinculação 

no sistema PJE da presente ação de interdição com a demanda conexa 

registrada sob o n. 1006104-09.2017.8.11.0003, em atenção ao quanto 

disposto no decisum retro (ID 14628287). 2. Doravante, analisando os 

autos vertidos, verifico que as ações possuem como causa de pedir a 

capacidade civil de Lourival Domingos Pereira, em nítida relação de 

prejudicialidade, porquanto a presente demanda fora ajuizada aos 

28/02/2018, ensejando a nomeação da filha Corina Poliana Ferreira da 

Silva como curadora provisória perante o Juízo da 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca (ID 12155752), enquanto aquela registrada sob 

o nº. 1006104-09.2017.8.11.0003 em 01/09/2017, com a nomeação da 

companheira Nair Dalava Tessaroli para o encargo, à frente desta Vara 

Especializada (ID 9937688). Destarte, considerando-se o patente conflito 

das decisões proferidas e a competência primária desta magistrada para 

processar as ações em apreço e, atenta a ordem de preferência para o 

exercício do múnus estatuída no art. 747, I, do CPC, hei por bem 

suspender os efeitos da decisão liminar que nomeou Corina Poliana como 

curadora do requerido Lourival (ID 12676684), mantendo-se a pretérita, a 

ser exercida com exclusividade por Nair Dalava. 3. Outrossim, dou por 

prejudicada a realização da perícia médica antes aprazada, tendo em vista 

a dispensa do r. exame em sede de audiência de entrevista realizada no 

feito 1006104-09.2017 (ID 11872239). 4. No mais, abra-se vista dos autos 

à autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de requerer o que de direito 

ao prosseguimento do feito. 5. Após, colha-se parecer ministerial. 6. Sem 

prejuízo, comunique-se nos autos de inventário sob o nº. 

1008503-11.2017.8.11.0003 acerca da atual representatividade do 

demandado. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003522-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MUNIQUE MAGALHAES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Hercules Fagner Pinheiro de Oliveira (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003522-36.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Execução de 

Alimentos’ ajuizada por E. C. M. de O., representado por D. M. M. de S., em 

desfavor de H. F. P. de O., todos bem qualificados nos autos, com base 

em título executivo judicial. Após o regular tramite do feito, restou 

decretada a prisão civil do executado (ID 13393866), a qual se efetivou na 

data de hoje, conforme certificado pelo Sr. Gestor Judiciário (ID 14771658 

). Na sequência, as partes compareceram à escrivania desta Vara 

Especializada, manifestando interesse na composição amigável (ID 

14768157), cuja audiência conciliatória foi levada a cabo derradeiramente, 

pactuando-se a quitação das prestações alimentares atinentes ao débito 

ora reclamado, sendo o pagamento efetuado na mesma oportunidade, com 

pedido de imediata soltura do devedor (ID 14771467). É o relatório do 

necessário. Decido. Tendo em vista a natureza do ajuste e a quitação 

perpetrada, HOMOLOGO o acordo constante dos autos e DECLARO 

EXTINTA, a presente Execução de Alimentos, em relação às parcelas em 

atraso objeto da presente execução, em consonância com o disposto nos 

artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará de soltura em favor do executado. Sem custas e honorários, ante à 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Oportunamente, defiro 

ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro 

no art. 99, §3º, do CPC. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas estilares. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002366-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO QUEIROZ CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRIZIA FRIOZO ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVAL VITO OAB - MT0019830A-O (ADVOGADO)

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

Cuida-se de RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO, 

CUMULADA COM PARTILHA DE BENS e GUARDA COMPARTILHADA DOS 

FILHOS” proposta por JULIO QUEIROZ CASTRO em face de FABRIZIA 

FRIOZO ALVES, ambos bem qualificados nos autos. Houve acordo em 

audiência de conciliação, sendo devidamente homologado o 

reconhecimento e a dissolução da união estável, no período compreendido 

entre 11/2004 e 11/2016 e, guarda compartilhada nos filhos menores (id. 

10133875). Com o regular trâmite processual foi designada audiência de 

instrução e julgamento para esta data, as partes foram instadas a 

conciliação prévia antes do início da oitiva das testemunhas, oportunidade 

que o autor, afirmou que constituem acervo de trabalho, forte no art. 

1.659, V, do Código Civil, os bens que foram indicados pela requerida 

como sonegados em sua contestação. No mesmo sentido, a requerida 

manifestou concordância quando a arguição do autor, inclusive, 

consignou a desistência de partilha em relação àqueles bens. Relatei. 

Decido. Prima facie, homologo a desistência na oitiva das testemunhas. 

Ademais, ante ao alegado pelas partes, reconheço a perda de objeto 

quanto ao pedido objeto da demanda, referente a partilha dos bens 

indicados pela requerida como sonegados. Doravante, registra-se, deste 

modo, a inexistência de interesse processual das partes com relação ao a 

partilha dos bens indicados como sonegados pela requerida, devendo tal 

pleito ser julgado extinto sem resolução do mérito. Neste sentido, eis o 

seguinte julgado selecionado por Alexandre de Paula, em seu Código de 

Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, pág. 14: “O interesse de 

agir deve existir no momento em que a sentença for proferida. Se ele 

existir no início da causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser 

rejeitada por falta de interesse” (in Ac. un. da 7.ª Câm. do TJSP de 

29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 163/9)”. Posto 

isso, devido à perda do objeto, JULGO EXTINTO o presente tão somente 

quanto a partilha dos bens sonegados, indicados pela requerida, e que 

constituem instrumento de trabalho do autor, nos termos do artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, por não haver interesse processual 

no seu prosseguimento. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal. Sem custas e 

honorários, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. Por fim, 

com vistas a pacificação social, HOMOLOGO o quanto ajustado entre as 
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partes, no que concerne a venda extrajudicial do bem em comum, sendo 

que acaso tal tratativa não alcance o objetivo esperando, deverá o 

interessado manejar o pedido de cumprimento de sentença na forma do 

Código e Ritos. OFICIE-SE o corretor acima indicado, para que venha a 

empreender o necessário a venda do imóvel, no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias. Cumpridas as diligências supra, arquivem-se os presentes 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005179-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N° Visto. 1. Converto o processo de conhecimento em 

execução de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão 

do tipo do processo para cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – 

Foro Judicial). 2. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o INSS, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução de honorários das parcelas 

atrasadas, nos termos do artigo 535 do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, 

16/08/2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002857-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002857-54.2016.8.11.0003. AUTOR: JOSE MARIA SALVADOR RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Informo a parte autora que 

infelizmente não estou conseguindo abrir e/ou acessar a planilha de débito 

que se encontra juntada no Documento de ID 13861740. Por favor, junte 

novamente. RONDONÓPOLIS, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002857-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002857-54.2016.8.11.0003. AUTOR: JOSE MARIA SALVADOR RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Informo a parte autora que 

infelizmente não estou conseguindo abrir e/ou acessar a planilha de débito 

que se encontra juntada no Documento de ID 13861740. Por favor, junte 

novamente. RONDONÓPOLIS, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002830-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DUARTE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002834-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAUROZAN PARREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002789-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO TELLES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002839-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006581-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BIPTEL SEGURANCA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO)

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE SANTOS CIRIACO (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1006581-95.2018.8.11.0003 VISTO. BIPTEL SEGURANÇA 

LTDA impetrou mandado de segurança com pedido de liminar em face do 

PREGOEIRO, SR. FELIPE SANTOS CIRIACO, aduzindo, em síntese, que a 

Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis-MT publicou edital de licitação na modalidade Pregão 

Presencial sob o nº 50/2018, do tipo “menor preço por lote”, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

monitoramento e vigilância eletrônica, com locação, fornecimento e 

instalação dos equipamentos de segurança e implantação do sistema, bem 

como a locação de câmeras de vigilância junto as secretarias do Município 

Informa que o recebimento e abertura dos envelopes foi designado 

originalmente para o dia 25/06/2018, bem como que, na data de 

20/06/2016, apresentou impugnação ao referido edital de licitação com os 

seguintes argumentos: “a) impossibilidade de Formulação de Proposta de 

Preços, já que inúmeros foram os itens listados no edital com referência 

incompleta, impossibilitando a formulação da proposta de preços, o que 

fere o art. 3º caput, e respectivo §1º e seus incisos I e II, todos da Lei 

8666/93; b) Restrição de Participação e Especificações Exclusivas, eis 

que em vários pontos do Edital observam-se especificações de marcas e 

modelos, ferindo assim as regras de processos licitatórios e pregões 

(artigo 7º, e especialmente seu §5º, da Lei 8666/93); e c) Impossibilidade 

de Julgamento Igualitário, pois que apesar de a escolha da tecnologia a ser 

utilizada para o monitoramento é ato de discricionariedade, no entanto ao 

permitir que dentro do pregão sejam admitidas propostas com serviços 

diferentes (Rádio alarme ou GPRS) fere a lei 8.666/93 em especial o art. 

3º, uma vez que não fora observado o princípio básico da igualdade”. 

Assevera que parte da impugnação apresentada foi acolhida, pelo que o 

pregão foi designado para o dia 08/08/2018. Todavia, por entender que o 

edital republicado ainda pendia de vícios, a impetrante protocolou nova 

impugnação. Aduz que a segunda impugnação foi acolhida parcialmente, 

tendo sido publicado mais um Edital na data de 09/08/2018, designando 

que o pregão ocorrerá em 17/08/2018. Alega que o Edital subscrito pelo 

Pregoeiro ainda padece de vícios intransponíveis e, inclusive, afronta 

direito líquido e certo e princípios básicos tanto da administração pública 

quanto da licitação, haja vista que não foram corrigidas todas as 

irregularidades apontadas nas impugnações. Assim, requer a concessão 

de liminar para determinar a imediata suspensão ou cancelamento do 

Pregão Presencial nº 50/2018, da Secretaria Municipal de Administração 

de Rondonópolis, agendado para o dia 17 de agosto de 2018, sob pena de 

multa cominatória (Id. 14734110). É o relatório. Decido. O deferimento da 

liminar em sede de mandado de segurança, de acordo com o artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à demonstração da 

verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). A impetrante 

busca a imediata suspensão ou cancelamento do Pregão Presencial nº 

50/2018, da Secretaria Municipal de Administração de Rondonópolis, 

agendado para o dia 17 de agosto de 2018, sob a alegação de que o edital 

da licitação fere direito líquido e certo pelos seguintes motivos: a) há 

vários itens com referência incompleta, o que impossibilita a formulação de 

proposta de preços; b) em diversos pontos dos itens do pregão 

permanece a especificação de marcas e modelos, ferindo as regras do 

processo licitatório; e c) ausência de definição da tecnologia para 

monitoramento, o que enseja a apresentação de propostas com diferentes 

soluções e, consequentemente, impede o julgamento igualitário. Na 

hipótese dos autos, trata-se de processo de licitação na modalidade 

pregão presencial, que tem como objeto a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de monitoramento e vigilância 

eletrônica, com locação, fornecimento e instalação dos equipamentos de 

segurança e implantação do sistema, bem como a locação de câmeras de 

vigilância junto as secretarias do Município. O edital do Pregão Presencial 

nº 50/2018, em seu anexo VI, relativo aos itens do pregão, traz 

especificações de marcas nos itens 17, 154 e 230. Sobre a especificação 

de marcas a Lei nº 8.666/1993 estabelece: “Art. 7 (...) § 5o É vedada a 

realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade 

ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 

casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o 

fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de 

administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. 

Art. 15 (...) § 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda: I - a 

especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca”. 

Como se vê, a especificação de marca, via de regra, é vedada, sendo 

permitida apenas nos casos em que for tecnicamente justificável. Na 

mesma direção, a súmula 270 do TCU dispõe que “em licitações referentes 

a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, 

desde que seja estritamente necessária para atender exigências de 

padronização e que haja prévia justificação”. No edital do certame 

licitatório em questão não foi declinada qualquer justificativa quanto à 

especificação de marcas, tampouco informação no sentido de que tal 

especificação decorre da necessidade de padronização para atendimento 

do interesse público. O entendimento dos Tribunais de Contas é no sentido 

de que a especificação de marca restringe a ampla competividade do 

certame licitatório: RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE 

ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. EDITAL DE LICITAÇÃO. 

PREGÃO PRESENCIAL. EXIGÊNCIA DE MARCAS. VIOLAÇÃO À AMPLA 

COMPETITIVIDADE. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

EXIGÊNCIA DO FORNECIMENTO DE MARCAS ESPECÍFICAS OU DE 

¿QUALIDADE SUPERIOR¿ NO ATO CONVOCATÓRIO CONSTITUI CLARA 

VIOLAÇÃO À NORMA EXPRESSA PREVISTA NO INCISO I, DO §7º, DO 

ART. 15 DA LEI 8.666/93, BEM COMO RESTRINGE A AMPLA 

COMPETITIVIDADE DO CERTAME LICITATÓRIO. (TCE-MG – RO: 977566, 

relator: CONS. José Alves Viana, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data de 

Publicação: 25/05/2017). PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO 

PRESENCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RESTRIÇÃO DE 

CARÁTERCOMPETITIVO INDICAÇÃO DE MARCA DESCUMPRIMENTO DE 

LEIFEDERAL IRREGULARIDADE APLICAÇÃO DE MULTA. O procedimento 

licitatório é irregular em razão de restrição de competitividade ao 

determinar a marca dos produtos licitados, o que constitui infração e 

acarreta multa ao responsável. ACÓRDÃO: Vista, relatada e discutida a 

matéria dos autos, na 14ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, de 19 de 

junho de 2018, ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, 

nos termos do voto do relator, em declarar a irregularidade do 

procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 

6/2017, realizado pelo Município de Cassilândia, em razão da restrição de 

competitividade ao determinar a marca dos produtos licitados, com 

aplicação de multa no valor total de 150 (cento e cinquenta) UFERMS ao 

Sr. Jair Boni Cogo, concedendo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o 

responsável efetue o recolhimento da multa consignada no referido item 

em favor do FUNTC, e no mesmo prazo, fazer a comprovação nos autos. 

Campo Grande, 19 de junho de 2018.Conselheiro Iran Coelho Das Neves 

Relator. (TCE-MS – LICITAÇÃO ADMINISTRATIVA: 90282017 MS 1808413, 

Relator: IRAN COELHO DAS NEVES, Data de Publicação: Diário Oficial do 

TCE-MS n. 1818, de 18/07/2018). A jurisprudência dos Tribunais de Justiça 

corrobora a vedação de especificação de marca sem apresentação de 

razão técnica para tanto, senão vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. Pregão Presencial para implantação de sistema integrado de 

gestão acadêmica municipal. Edital que especifica marca de software a 

ser utilizado, em contrariedade ao art. 7º, § 5º, da Lei nº 8.666/93. Não 

comprovado que apenas a marca indicada atenderia ao interesse público. 

Segurança concedida em 1º grau. Decisão mantida em 2ª instância. 

RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; APL-RN 1002452-23.2016.8.26.0028; 

Ac. 11199269; Aparecida; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Relª 

Desª Isabel Cogan; Julg. 23/02/2018; DJESP 06/03/2018; Pág. 2743). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO 

ELETRONICO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR. SUPENSÃO DO 

PROCESSO., LICITATORIO. VEDADA A PREFERÊNCIA DE MARCA SEM A 

DEVIDA JUSTIFICATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7, §5.0. 15, §70, I. 

25, 1 DA LEI Nº 8.666/93. DECISÃO A QUO MANTIDA. LIMINAR DEFERIDA. 

1. A controvérsia recursal diz respeito à discussão de vício no edital do 

Pregão Eletrônico nº 003/14 DLCA-SEAD/PI que afronta os princípios da 

legitimidade e da isonomia, bem como as normas que disciplinam os 

procedimentos licitatórios, ao especificar equipo fabricado somente por 

uma empresa (Baxter), de modo que se estaria a restringir o caráter 

competitivo da licitação. 2. Acerca do objeto a ser licitado, imprescindível a 

sua descrição de modo sucinto e claro, a teor do que prevê o art. 40, inc. 

I, da Lei nº8.666/93 e, quando se tratar de compra, como no presente 
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caso, necessário que esteja adequadamente caracterizado, consoante 

dispõe o art. 14 do mesmo diploma legal. 3. Contudo, é vedado a 

Administração exigir marcas, especificações, características exclusivas 

na licitação, a não ser que tecnicamente justificado no procedimento 

administrativo. Inteligência dos artigos 7, §5. º; 15, §7º, I; 25, 1 da Lei nº 

8.666/93. 4. O certame delimitou de modo preciso e específico o objeto a 

ser licitado, inviabilizando a participação de empresas que forneçam 

equipamento com definição similar. Ademais, destaca-se que não restou 

justificado tecnicamente o motivo da restrição do objeto a marca e o 

modelo especificado no edital. 5. DECISÃO A QUO MANTIDA. LIMINAR 

DEFERIDA. (TJPI; AI 2016.0001.007738-7; Segunda Câmara Especializada 

Cível; Rel. Des. José Ribamar Oliveira; DJPI 19/04/2017; Pág. 49). Ademais, 

verifica-se a ocorrência de outra iregularidade no edital do Pregão 

Presencial nº 50/2018, haja vista que declina em seu item 6.20 que “não 

será Exigida no certame uma tecnologia aplicada, ficando a critério das 

empresas interessada s no objeto oferecer a metodologia: GPRS, Radio, 

através de Rede de dados ou outra não mencionada anteriormente”. Tal 

informação foi ratificada no ANEXO I do edital (Termo de Referência), in 

verbis: “METODOLOGIA APLICADA: Não será Exigida no certame uma 

tecnologia aplicada, ficando a critério das empresas interessadas no 

objeto oferecer a metodologia: GPRS, Radio, através de Rede de dados ou 

outra não mencionada anteriormente”. Ocorre que, segundo o artigo 3º, 

inciso II, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, responsável por instituir 

a modalidade de licitação denominada Pregão, a definição do objeto deverá 

ser precisa, suficiente e clara. A Lei da Licitação (Lei nº 8.666/1993), por 

sua vez, assim preleciona: “Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a 

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 

orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade de quem lhe tiver dado causa”. Não se nega que a 

escolha da tecnologia a ser contratada constitui ato discricionário da 

administração pública municipal, que, dentro dos limites da lei, pode optar 

pela tecnologia que melhor atenderá o interesse público. O que não se 

mostra plausível é deixar para exercer esse poder de escolha após a 

apresentação das propostas pelos concorrentes do certame. Até porque, 

segundo os artigos 44 e 45, da Lei nº 8.666/1993, o julgamento das 

propostas deve levar em consideração critérios objetivos, previamente 

definidos no edital, como vistas a impedir subjetivismo. Assim, nessa fase 

de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito invocado, pois 

verificada a existência de irregularidades no edital do Pregão Presencial nº 

50/2018, que afrontam as regras e princípios aplicáveis aos processos 

licitatórios. De outro norte, o perigo na demora está evidenciado pelo fato 

de que findada as fases do certame, com a homologação e adjudicação 

do objeto, haverá a assinatura do contrato pela empresa vencedora da 

licitação, o que poderá acarretar no perecimento do direito da impetrante. 

Nesse ponto, válido ressaltar que o recebimento e abertura dos envelopes 

para classificação das propostas está agendado para amanhã (17 de 

agosto de 2018). Com essas considerações e, com fundamento no artigo 

7º, inciso III, da Lei 12.016/09 concedo a ordem de segurança pretendida, 

para o fim de suspender o andamento do processo de licitação na 

modalidade pregão presencial nº 50/2018, até o julgamento final deste 

mandado de segurança. Expeça-se o respectivo mandado para cessação 

dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da presente demanda. 

Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) 

dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 

7º, I). Dê-se ciência do presente ao Município de Rondonópolis, pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/09, art. 7º, II). Cumpridas todas 

as deliberações, prestadas ou não informações, manifeste o 

representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da 

referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, inclusive pelo oficial de justiça de plantão. 

Rondonópolis, quinta-feira, 16 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MOREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. 1001061-91.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por HELIO MOREIRA DE SOUZA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. É o relatório. Decido. Conforme determinado 

no acórdão de fls. 118/129 do PDF, o percentual devido será apurado em 

liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a 

liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I 

e seguintes, do CPC. O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece 

que: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para 

a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso, tendo em vista 

a complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual 

devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o 

contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091 ,  (66 )  9622 -9967 ,  (66 )  8422 -8138 ,  e -ma i l 

marciocontador@gmail.com. Anoto que o cálculo a ser realizado pelo 

perito contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo do autor, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”. Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o 

responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior 

Tribunal de Justiça: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação 

de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a 

antecipação dos honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 

21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; 

AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo 

de Tarso Sanseverino; DJE 25/10/2017). Ademais, fixo o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido 

ponderar também que existe uma grande quantidade de processos da 

mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos. 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 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias. Para a realização da 

perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo do autor atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período. Efetuado o depósito e apresentado os documentos, intime-se o 

perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos 

apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos 

autos a data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser 

intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 

30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo aos 

quesitos acostados aos autos. Por fim, anoto que o pedido de 

incorporação do percentual de 11,98% já foi apreciado, conforme 

despacho de fl. 204 – do PDF. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 18 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003640-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI BRAZ DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1003640-46.2016.811.0003 VISTO. AMAURI BRAZ DE 

MELO ajuizou ação de manutenção de benefício de auxílio em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, 

que foi diagnosticado com Discopatia Lombar Degenerativa com quadro de 

dor ao desempenhar os esforços exigidos pela profissão (movimentos de 

flexão e retração). Informa que o requerido negou o pedido do benefício 

Auxílio Doença, alegando que o início da incapacidade se deu antes do 

reingresso ao RGPS – Regime Geral da Previdência Social. Aduz, ainda, 

que a enfermidade o torna impossibilitado de realizar as atividades 

habituais (operador de máquinas de pavimentação). Assim, requer a 

concessão de tutela antecipada para que seja concedido o benefício de 

auxílio doença. Ao final, requereu a concessão do benefício de auxílio 

doença e a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, bem 

como o pagamento das parcelas atrasadas desde a data do requerimento 

administrativo ou desde a constatação da incapacidade. O pedido de tutela 

de urgência foi indeferido (Id. 3678351). O requerido apresentou 

contestação e rechaçou os argumentos apresentados pelo requerente, 

ressaltando que para a concessão do benefício por ele pleiteado seria 

necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária 

pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos. Disse, 

ainda, que, na data do requerimento administrativo, a parte autora estava 

trabalhando. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados 

na inicial (Id. 4562620, p. 1/7). A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da 

contestação (Id. 4882930). Realizada a perícia, o médico juntou o laudo no 

Id. 11397485, p. 1/2. Intimado para se manifestar quanto ao laudo pericial, 

o autor alegou que, embora tenha constatado incapacidade parcial, 

devem-se analisar as condições pessoais e sociais do segurado. Disse 

que conta com 52 anos de idade e possui baixo grau de instrução, razão 

pela qual deve ser concedida aposentadoria por invalidez (Id. 11488642). 

O instituto requerido, por sua vez, quedou-se inerte (Id. 12515178). É o 

relatório. Decido. Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca, 

inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

para o fim de conceder o benefício auxílio doença e a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria incapacitado 

para o trabalho em razão das sequelas advindas de esforço no âmbito do 

trabalho. Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido está 

disciplinado no artigo 59 da Lei nº 8.213/91, que garante sua concessão 

ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, 

equivalente a doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. “O auxílio 

doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o 

caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o 

seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos”. Observo que o auxílio doença é devido quando houver 

sequelas que impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, 

consolidando a incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no 

caso destes autos. No caso dos autos, o exame pericial, realizado em 18 

de outubro de 2017, consta que o autor é portador de “discopatia lombar 

degenerativa da região lombo sacral (CID M47 e M51.3), e que o 

diagnóstico foi realizado em Setembro de 2016, mas a patologia se 

encontra presente há mais tempo” (quesitos “a” e “b” de fls. 114 do PDF). 

O referido exame aponta que “como há instabilidade vertebral pela 

protrusão discal (o disco “sai do lugar”), os esforços físicos agravam os 

sintomas de dor lombar e radiculopatia, e que o trabalho habitual é 

concausa para agravos da sintomatologia, isso é provocado pelo histórico 

do requerente associado ao exame clínico e análise de RNM” (quesito 4 de 

fls. 113 do PDF e quesito “f” de fls. 114 do PDF). Extrai-se, ainda, que as 

lesões presentes limitam o trabalho físico de uma forma geral 

principalmente o exigido na profissão habitual e que a capacidade física foi 

comprometida (quesitos “g” e “h” de fls. 114 do PDF). O perito concluiu que 

a incapacidade é permanente e parcial, estando presente para o trabalho 

habitual (uniprofissional) (quesitos “m”, “n” e “o” de fls. 114 do PDF). 

Diante do exposto, é possível concluir que o autor foi diagnosticado com a 

patologia de discopatia lombar degenerativa da região lombo sacral na 

data de 5 de setembro de 2016, quando foi realizado o exame de 

ressonância magnética da coluna lombar, mas a patologia já se 

encontrava presente, conforme afirmado pelo perito. Assim, na data do 

requerimento administrativo do benefício de auxílio doença (26/08/2016 – 

fls. 28 do PDF), o requerente já se encontrava incapacitado para o 

exercício de sua atividade habitual. Embora o médico perito afirme que a 

patologia estava presente antes da data de setembro de 2016, não há 

elementos nos autos que aponta que a incapacidade se deu antes do 

reinício do pagamento das contribuições para a Previdência Social, como 

alegado pelo INSS, mormente porque não há uma data precisa do início da 

incapacidade. Além do mais, o autor teve diversos vínculos empregatícios, 

sem que ocorresse a perda da qualidade de segurado, conforme se infere 

do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (fls. 64 do PDF). 

Dessa forma, o demandante faz jus a concessão do benefício de auxílio 

doença por acidente do trabalho, uma vez que se encontra incapacitado, 

de forma parcial e permanente. Todavia, quanto ao pedido de conversão 

do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, o laudo 

pericial confirmou que a incapacidade é parcial, ou seja, apenas para o 

trabalho habitual, o que pressupõe que o requerente pode retornar ao 

mercado de trabalho, desde que não exija esforço repetitivo de acordo 

com suas limitações. Em que pese o requerente afirme que conta com 52 

anos de idade e baixo grau de instrução, tais fatores, por si só, não são 

suficientes para afirmar que o autor não é suscetível de reabilitação, já 

que o médico perito foi enfático ao afirmar que a incapacidade se restringe 

ao trabalho habitualk. E enquanto pendente a possibilidade de o 

demandante passar por reabilitação profissional, não há que se falar em 

conversão imediata do auxílio doença em aposentadoria por invalidez. 

Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do benefício 

auxílio doença é a data do requerimento administrativo, ou seja, 

26/08/2016. Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados por AMAURI BRAZ DE MELO contra o INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para condenar o requerido a 

implantar o benefício auxílio doença por acidente do trabalho em favor do 

autor, desde a data do requerimento administrativo, ou seja, 26/08/2016, 

bem como para pagar os valores retroativos do benefício a contar desta 

data, descontados os valores a título de remuneração e benefício 

previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse 

período. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção 

monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, 

bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

Réu. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I 

e do Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 1.288, §1º, da CNGC, 

segue a síntese para implantação do benefício ora concedido: NOME DO 

SEGURADO: AMAURI BRAZ DE MELO BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio 

Doença por Acidente de Trabalho RENDA MENSAL INICIAL: a ser 

calculada pelo INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 26/08/2016 – 

Data do requerimento administrativo. Esta sentença não está sujeita a 

reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito 

econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, quarta-feira, 18 de 

julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005338-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO YOSIMOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005338-53.2017.8.11.0003. AUTOR: CLAUDIO YOSIMOTO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício para a empresa ALL formulado pelo autor, porque não 

há nenhuma dificuldade em ele solicitar essas informações diretamente 

para a empresa, sem a intervenção do judiciário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 11 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004447-95.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MARCELA SURUBI BARBOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Esatdo do Mato Grosso (IMPETRADO)

 

PROCESSO N° 1004447-95.2018.8.11.0003 VISTO. EDILAINE MARCELA 

SURIBI BARBOSA ajuizou mandado de segurança com pedido de liminar 

em face do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT – DETRAN, 

pleiteando a concessão de segurança para que a autoridade impetrada 

efetue o licenciamento 2017 de seu veículo, sem a exigência do 

pagamento de multas. É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema PJe, 

verifica-se que tramita na 2ª Vara de Fazenda Pública desta Comarca 

ação idêntica a esta. Assim, impõe-se reconhecer a litispendência, já que 

constatada a identidade das partes, causa de pedir e pedido entre este 

processo e o de nº 1001553-49.2018.8.11.0003, em trâmite na 2ª Vara de 

Fazenda Pública. É de todo sabido que a citação válida é o ato que induz 

litispendência, nos exatos termos do artigo 240 do Código de Processo 

Civil. Analisando os feitos acima mencionados, nota-se que o processo nº 

1001553-49.2018.8.11.0003 foi distribuído em 07/03/2018 e esta ação em 

19/06/2018, sendo que naquele a citação ocorreu primeiro. Assim, 

havendo identidade de ações, configura a litispendência. Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

(art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e 

honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. C. Rondonópolis, quarta-feira, 11 de 

julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001072-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRAJANO CARNEIRO NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1001072-86.2018.811.0003 VISTO. TRAJANO CARNEIRO 

NETO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DO DEPARTAMENTO DE 

JULGAMENTO E CONSULTA, Sr. Valdecir Feltrin, aduzindo, em síntese, 

que arrematou o imóvel localizado nos lotes 17, 18, 19, 20, 21 e 22, quadra 

17, Loteamento Vila Goulart, com uma área de 2.500 m2 e matriculado sob 

nº 6.285, pelo valor R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o qual foi 

leiloado na Execução Fiscal n° 213-97.2012.811.0003 – Código 705545, 

em tramite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública. Aduz que 

visando registar e escriturar o bem, solicitou ao Secretário de 

Arrecadação do Município a expedição de guia para recolhimento do 

Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, a qual foi expedida no 

valor de R$ 15.006,50 (quinze mil e seis reais e cinquenta centavos), uma 

vez que foi usado como base de cálculo o valor da avaliação do fiscal da 

prefeitura, qual seja R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). 

Alega que impugnou o valor do imposto, sob a alegação de que o valor 

base para cálculo deve ser aquele pago na arrematação e não o valor da 

avaliação, porém tal impugnação foi indeferida ao argumento de que na 

arrematação, leilão e adjudicação de bens imóveis, a base do cálculo será 

o valor estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa, ou o preço 

pago, se maior. Sustenta que segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a 

arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, 

razão pela qual a base de cálculo do ITBI é o valor alcançado na hasta 

pública. Assim, requereu a concessão de liminar para que a autoridade 

coatora refaça os cálculos do ITBI usando como base de cálculo o valor 

da arrematação e, em consequência, proceda à emissão do documento 

para arrecadação. Deferiu-se a ordem de segurança pretendida, para 

determinar que, no prazo de 72 horas, a autoridade impetrada proceda à 

emissão de guia para recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens 

Imóveis – ITBI, referente ao imóvel localizado nos lotes 17, 18, 19, 20, 21 e 

22, quadra 17, Loteamento Vila Goulart, nesta cidade, adotando como 

base de cálculo o valor da arrematação, qual seja, R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais). Notificada, a autoridade coatora apresentou 

informações, onde arguiu as seguintes preliminares: a) inépcia da petição 

inicial, pois o impetrante não indicou a pessoa jurídica que a autoridade 

coatora integra e está vinculada ou exerce suas atribuições, como exige o 

artigo 6º, “caput”, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009; e b) da 

impossibilidade de concessão de mandado de segurança de ato do qual 

caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente 

de caução. No mérito, sustentou a inexistência de direito líquido e certo, 

posto que o Código Tributário do Município de Rondonópolis-MT, Lei nº 2 

de março de 1967, é claro ao estabelecer que na arrematação em hasta 

pública a base de cálculo será o valor estabelecido pela avaliação judicial 

ou administrativa ou o preço pago, se maior. Parecer do Ministério Público 

pela procedência do pedido, concedendo-se a ordem de segurança ao 

impetrante. É o relatório. Decido. PRELIMINAR: INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL A ausência de indicação da pessoa jurídica que a autoridade 

coatora integra e está vinculada ou exerce suas atribuições, como exige o 

artigo 6º, “caput”, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, não 

representa um vício capaz de acarretar a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, porquanto não observado qualquer prejuízo ao direito 

de defesa. Assim, em homenagem aos princípios da efetividade 

processual, da instrumentalidade das formas e da economia processual, 

rejeito a preliminar. PRELIMINAR: DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE 

MANDADO DE SEGURANÇA DE ATO DO QUAL CAIBA RECURSO 

ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO, INDEPENDENTEMENTE DE 

CAUÇÃO. É totalmente desnecessário maiores comentários sobre o tema, 

pois o Supremo Tribunal Federal, pela edição da Súmula nº 429, firmou 

entendimento no sentido de que: "A existência de recurso administrativo 

com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança 

contra omissão da autoridade". Posto isso, rejeito a referida preliminar. 

MÉRITO. O impetrante busca a emissão de guia para recolhimento de ITBI, 

tendo por base de cálculo o valor da arrematação do imóvel. Da análise 

dos autos, verifica-se que o impetrante arrematou o imóvel localizado nos 

lotes 17, 18, 19, 20, 21 e 22, quadra 17, Loteamento Vila Goulart, leiloado 

na Execução Fiscal n° 213-97.2012.811.0003 – Código 705545, em tramite 

na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, pelo valor R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) (Id. 11816515 e 11816518). Pois bem. O imposto 

sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título - ITBI é previsto na 

Constituição Federal, e sua competência é exclusiva dos Municípios e do 

Distrito Federal, nos termos do art. 156, inciso II: “Art. 156. Compete aos 

Municípios instituir impostos sobre: (...) II – transmissão "inter vivos", a 

qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos a sua aquisição; (...)”. O artigo 24 do Código 

Tributário do Município de Rondonópolis (Lei nº 1.800/90), por sua vez, 

prevê que a incidência do ITBI alcança, dentre outras mutações 

patrimoniais, a arrematação ou adjudicação em leilão (inciso IV), in verbis: 

Artigo 24. A incidência do Imposto alcança as seguintes mutações 

patrimoniais: I - compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes; II 

- dação em pagamento; III - permuta; IV - arrematação ou adjudicação em 

leilão; (...) No que tange a base de cálculo de tal imposto, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o valor 

alcançado na hasta pública deve ser considerado para efeitos legais do 

cálculo de ITBI. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE 

TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA 

ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO 

BEM IMÓVEL. SUMULA 83/STJ. 1. O valor da arrematação é que deve 

servir de base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. 

Precedentes do STJ. 2. O fato gerador do imposto de transmissão (art. 35, 

I, do CTN) é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se 

opera mediante o registro do negócio jurídico no ofício competente. 3. 

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece 

prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na 

Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável 

também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da 

Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, 

Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 3.Recurso 

Especial de que não se conhece. (REsp 1670521 / SP RECURSO 

ESPECIAL 2017/0094317-5, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), 

Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 27/06/2017, 
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Data da Publicação/Fonte DJe 30/06/2017). Na mesma direção é a 

jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça: REMESSA NECESSÁRIA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA 

PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA 

ARREMATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. É 

firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça 

segundo o qual a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado 

judicialmente, isto é, possui natureza jurídica de venda, razão pela qual o 

valor alcançado na hasta pública deve ser considerado para efeitos legais 

do cálculo do ITBI (AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016). 

(ReeNec 163545/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017). Assim, nesta fase 

de cognição sumária, verifica-se que o impetrante detém direito líquido e 

certo de recolher o ITBI calculado sobre o valor da arrematação do imóvel. 

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de segurança 

contido na petição inicial, para determinar que a autoridade impetrada emita 

a guia para recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – 

ITBI, referente ao imóvel localizado nos lotes 17, 18, 19, 20, 21 e 22, 

quadra 17, Loteamento Vila Goulart, nesta cidade, adotando como base de 

cálculo o valor da arrematação, qual seja, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais). Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e 

artigo 105 do STJ). 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, quinta-feira, 11 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003299-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

CHEFE DO PÓLO REGIONAL DE RONDONÓPOLIS DA SECRETARIA DE 

FAZENDA - SEFAZ (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1003299-83.2017.8.11.0003 VISTO. BACKES & COELHO 

BACKES LTDA EPP propôs mandado de segurança contra ato do CHEFE 

DO PÓLO REGIONAL DE RONDONÓPOLIS DA SECRETARIA DE FAZENDA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que é empresa 

filiada que cumpre suas obrigações tributárias perante o fisco e não tem 

nenhuma pendência tributária com a SEFAZ, mas o fisco vem lançando 

débitos tributários no CNPJ da impetrante, os quais são de 

responsabilidade da empresa matriz. Assevera, ainda, que solicitou 

certidão negativa de débito, referente ao CNPJ da impetrante, no entanto, a 

SEFAZ informou que não responderia tal requerimento, pois constam 

pendências no CNPJ da matriz. Assim, requereu a concessão de liminar 

para determinar que a autoridade coatora conceda a certidão negativa de 

débitos referente a empresa impetrante. A liminar foi indeferida (fls. 28/30 

do PDF). Notificada, a autoridade impetrada alegou que a criação de filiais 

não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, a qual deve 

responder com todo seu acervo patrimonial para a quitação de suas 

obrigações, sendo indevido, portanto, a expedição de certidão negativa de 

débito em favor da de uma das filiais enquanto houver pendência dessa 

mesma pessoa jurídica por negócios de outros de seus estabelecimentos 

(fls. 51/54 do PDF). O Ministério Público manifestou pela procedência do 

pedido, para que seja expedida a Certidão Negativa de Débito ou Certidão 

Positiva com Efeito negativo em favor da impetrante, desde que não haja 

restrições vinculadas ao seu registro (fls. 63/65). É o relatório. Decido. A 

impetrante, na condição de empresa filial, pretende garantir a emissão de 

Certidão Negativa de Débito em relação ao CNPJ nº 00.793.249/0002-82, 

independente da existência de qualquer pendência relativa ao 

estabelecimento matriz. De início anoto que, no âmbito do direito civil, a 

existência de mais de um estabelecimento (matriz e filiais) não confere 

personalidade jurídica própria a cada um desses estabelecimentos, muito 

embora tenham registro no CNPJ próprios. Os vários estabelecimentos 

nada mais são do que a descentralização das atividades de uma empresa, 

de sorte que o patrimônio continua sendo único (art. 1.142 do CC). 

Todavia, para fins tributários, cada pessoa jurídica é identificada como 

contribuinte pelo número de sua inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ, de modo que situação de regularidade fiscal 

deve ser considerada de forma individualizada. Esse entendimento tem 

fundamento no artigo 127 do Código Tributário Nacional que consagra a 

autonomia dos estabelecimentos que tenha o respectivo CNPJ, in verbis: 

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio 

tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal: I - 

quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta 

incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade; II - quanto às 

pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da 

sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à 

obrigação, o de cada estabelecimento; III - quanto às pessoas jurídicas de 

direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade 

tributante. (...). Da leitura do texto legal acima, conclui-se que o artigo 127 

do CTN reconhece a personalidade jurídica própria das filiais para efeitos 

tributários, de modo que não há óbice para a expedição de certidão de 

regularidade fiscal em favor da filial em face de pendências da matriz. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida pelo Tribunal deste 

Estado possui o entendimento no sentido de que é possível a concessão 

de certidões negativas de débitos tributários às empresas filiais, ainda que 

conste débito em nome da matriz e vice-versa, conforme julgados a 

seguir: “TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO 

CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. 

M A T R I Z  E  F I L I A L .  P O S S I B I L I D A D E .  A U T O N O M I A 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DOS ESTABELECIMENTOS. 1. No que se 

refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o 

julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu 

fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser 

considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. 

O acórdão, devido às peculiaridades do caso, adotou a mesma linha de 

entendimento do STJ no sentido de que é possível a concessão de 

certidões negativas de débito tributário às empresas cujas filiais possuam 

débitos com a Fazenda Pública, desde que tenham números de CNPJ 

distintos, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa. 3. Recurso 

Especial não provido. (STJ; REsp 1.651.634; Proc. 2017/0000519-9; BA; 

Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/04/2017)”. “REEXAME 

NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL. DÉBITO EM NOME DE 

FILIAL NÃO IMPEDE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. 

AUTONOMIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA RATIFICADA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou o entendimento de que é possível a concessão de certidões 

negativas de débitos tributários às empresas filiais, ainda que conste 

débito em nome da matriz e vice-versa, em razão de cada empresa 

possuir CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa. 

(TJMT; RNEC 63795/2016; Capital; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Julg. 

05/12/2017; DJMT 30/01/2018; Pág. 143) Nesse contexto, considerando 

que há informações nos autos de que a empresa impetrante, com CNPJ 

próprio, não possui pendências fiscais (fls. 22 do PDF), não pode ser 

admitida a negativa com base na existência de débitos ou pendências da 

matriz. Ressalta-se que referida certidão é imprescindível para o exercício 

da atividade comercial da impetrante, ficando restrita ao desenvolvimento 

normal de sua atividade econômica. Com essas considerações, verificado 

o direito líquido e certo da impetrante, com fundamento no artigo 1º e 

seguintes da Lei 12.016/09, JULGO PROCEDENTE o pedido de segurança 

contido na inicial, para o fim de determinar que autoridade coatora 

conceda a certidão negativa de débitos em relação ao CNPJ 

00.793.249/0002-82, desde que não haja restrições vinculadas ao seu 

registro. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e 

artigo 105 do STJ). 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, 07 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004363-94.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. SERVIO TULIO DE 

BARCELOS, PARA QUERENDO IMPUGNAR A PETIÇÃO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 729847 Nr: 10475-72.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, JULIANA BARROS MATSUNO - 

OAB:17123, JULIANA BARROS MATSUNO - OAB:17123/O, NILSON 

NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: NILSON NOVAES PORTO, JACQUELINE 

MAGALHAES GONÇALVES, JULIANA BARROS MATSUNO representando 

o polo ativo, PARA QUE INFORME O NOME DE QUAL PATRONO DEVERÁ 

SER EXPEDIDO RPV DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS, BEM COMO 

INFORMAR , CPF E DADOS BANCARIOS NOS AUTOS NUM PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293335 Nr: 7852-21.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELLE DE MATOS 

SOARES - OAB:OAB/MT9920

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIELLE DE 

MATOS SOARES, para devolução dos autos nº 7852-21.2002.811.0003, 

Protocolo 293335, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 717642 Nr: 13082-92.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON DOMINGOS SACHETTI, 

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, ENGEFOTO-ENGENHARIA E 

AEROLEVANTAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROMOTORIA DE JUSTICA DA 

COMARCA DE RONDONOPOLIS MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:46353 /PR, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - OAB:16020, LUIS 

DANIEL ALENCAR - OAB:21272/PR, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 INTIMAÇÃO AO Drº CARLOS EDUARDO BENATO - OAB:46353 /PR, 

representante da Construtora Triunfo, para que tome ciência que foram 

expedidas Cartas Precatórias para inquirição de testemunhas arroladas 

pela parte requerida : 01- Testemunha Manoel Rivelino da Rocha (expedida 

para Comarca de Cuiabá-MT distribuida com númeração 

1016967-70.2018.811.0041 -PJE, sendo designada audiência para o dia 

21/08/2018, ás 9hs na Sala de Audiência da Vara Esp. Ação Civil e Publica 

de Cuiabá-MT, vê fls. 5989 e 6036); 02- Testemunha Adalto Silva 

Calegari(expedida para Comarca de Santo Atônio do Leverger-MT, vê fls. 

5991); 03- Testemunha Leonardo Almeida Aguiar(expedida para Comarca 

de São Paulo-SP, vê fls. 5993); 4 - Testemunhas Jesus Estáquio de 

Oliveira e José Sergio da Paz Monteiro de Castro (expedida para Comarca 

de Curitiba-PR, vê fls. 5995).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 288432 Nr: 2982-30.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SERGIO GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Trata-se de execução fiscal envolvendo as partes acima identificadas.

Verifico que o executado não foi citado para responder esta demanda. 

Além disso, não há nos autos prova de intimação da esposa do executado 

da penhora efetivada nos autos.

Assim, torno sem efeito o leilão realizado nos autos.

 Devolva-se ao arrematante o valor depositado na página 131.

Intime-se o leiloreiro SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE para juntar cópia 

do auto de arrematação mencionado na página 130.

Após, expeça-se mandado de citação do executado.

Intime-se JUDITH RODRIGUES GIOVANETTI DE ANDRADE, esposa do 

executado (fls. 112) da penhora realizada nos autos.

Intime-se, ainda, o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, explicar 

como a dívida passou de R$ 11.015,16 em 22/05/2017 para R$ 43.344,95 

em 16/07/2018.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783877 Nr: 7700-16.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA DE AZEVEDO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) GILSON MENDES 

FERREIRA JUNIOR, OAB/MT 16052, para npo prazo de 05 (cinco ) dias 

manifestar-se acerca da petição às fs. 122/129.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734927 Nr: 14638-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REINALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553, para no prazo de 05(cinco dias) 

manifestar-se acerca do laudo complementar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764102 Nr: 15371-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 
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PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 Com essas considerações, ACOLHO a exceção de pré-executividade, 

para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado CLAUDEMIR 

BATISTA CAMPOS, e, consequentemente, julgo extinta a presente 

execução fiscal.Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, que favorece a exequente.Condeno a Fazenda Pública Municipal 

ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3º, I c/c §4º, III, e artigo 

90, todos do Código de Processo Civil.Proceda-se a devolução dos 

valores bloqueados (fls. 77) em favor do executado.Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos.P.R.I.C.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003871-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1003871-73.2016.8.11.0003 VISTO. JOSÉ CARLOS DE 

ALMEIDA RODRIGUES ajuizou ação de concessão do benefício auxílio 

doença por acidente de trabalho e posterior conversão em aposentadoria 

por invalidez com pedido de antecipação de tutela, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é 

segurado da Previdência Social por ter contribuído na função de serviços 

gerais e motorista. Alegou que, depois de anos de trabalho, está 

acometido de tendinopatia tendão subscapular e suproespinhoso no 

ombro esquerdo, sendo-lhe concedido o benefício em 2009 e em 2011. 

Contudo, em 2014, ficou impossibilitado de exercer a sua função de 

motorista, tendo em vista que os movimentos repetitivos de braços para 

dirigir causam fortes dores. Relatou que está aguardando o agendamento 

pelo SUS para realizar cirurgia no ombro esquerdo e que formulou pedido 

administrativo de auxílio doença, em 29/05/2015, o qual foi indeferido pelo 

INSS. Asseverou, ainda, que a negativa da autarquia em conceder o 

benefício pleiteado, ante o descaso médico nas perícias realizadas pelo 

instituto, coloca em risco a subsistência do segurado e configura dano 

moral. Sustentou que se encontra incapacitado para o trabalho, pois os 

sintomas persistentes e incidentes da doença o impedem de exercer 

atividades profissionais. Assim, requereu a concessão de tutela 

antecipada para que o requerido conceda o auxílio doença. No mérito, 

pugnou pela confirmação da liminar e conversão do auxílio doença 

acidentário em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente. Pugnou, 

ainda, pela condenação da autarquia ao pagamento de indenização por 

dano moral, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) (fls. 4/15 do 

PDF). O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 52/54 do PDF). O 

requerido apresentou contestação e alegou que para a concessão do 

benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos 

exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no 

caso destes autos. Refutou as alegações quanto ao dano moral e 

requereu o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na 

exordial. Em caso de entendimento diverso, pediu para que o benefício 

seja concedido da data da perícia (fls. 61/79 do PDF). O autor impugnou a 

contestação (fls. 84/93 do PDF). Realizada a perícia, o médico juntou o 

laudo às fls. 137/140 do PDF. O autor manifestou sobre o laudo médico, 

oportunidade em que ratificou o pedido de aposentadoria por invalidez (fls. 

141/143 do PDF). O Instituto requerido, por sua vez, deixou transcorrer o 

prazo sem se manifestar (fls. 146 do PDF). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Pelo exame dos autos anoto que o autor busca, 

inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

para o fim de ser concedido o pagamento do benefício auxílio-doença 

previdenciário e a conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, 

sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das 

sequelas advindas de esforço no âmbito do trabalho. Pois bem. O 

benefício de auxílio-doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 

8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja 

incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, 

observado o período de carência respectivo, equivalente a doze 

contribuições mensais, verbis: “Art. 59. “O auxílio doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Observo que o auxílio doença é devido quando houver sequelas que 

impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a 

incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes 

autos. Com efeito, realizado exame pericial em 13 de novembro de 2017, o 

médico consignou no laudo que o autor é portador de bursite, tendinite de 

supra espinhoso, tendinite de subescapular, apresentando dor e limitação 

parcial de movimento de ombro esquerdo (fls. 137 do PDF). O referido 

exame aponta que a patologia impede o exercício de atividade laboral do 

autor, causando diminuição parcial da capacidade funcional do braço 

esquerdo. Essa incapacidade é permanente e para atividades de esforço 

com o braço esquerdo somente (itens 7, 8, 15 e 17 de fls. 139/140). O 

perito concluiu que a patologia no ombro esquerdo causa limitação parcial 

de movimento com força preservada. Incapacidade parcial para 

atividades. Tem condição de reabilitação (fls. 140 do PDF). Diante do 

exposto, é possível concluir que, desde a data em que indeferido o 

benefício de auxílio-doença na via administrativa (29/05/2015 – fls. 28 do 

PDF), o autor estava incapacitado para o exercício de sua atividade 

laborativa, já que o laudo pericial atestou que a patologia foi constatada 

desde abril de 2015, quando o autor se afastou do trabalho (itens 1 e 3 de 

fls. 138), ou seja, um mês antes de requerer administrativamente o 

benefício ao INSS. Além disso, há nos autos atestado médico que confirma 

a existência das patologias em 2015. Assim, diante do não 

restabelecimento para o exercício de sua atividade habitual (motorista), 

não pode o INSS negar o pagamento de auxílio doença, por força do 

contido no art. 62 em conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91. “Artigo 62: 

O segurado em gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício 

até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, 

seja aposentado por invalidez”. Art. 101: O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995). Dessa forma, 

encontrando-se o autor incapacitado parcialmente e permanentemente 

para a atividade habitual, faz jus a receber auxílio doença por acidente do 

trabalho até ser reabilitado para o exercício de outra atividade compatível 

com a limitação funcional, consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213 /91. 

Portanto, a perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de 

manter o auxílio doença até que o processo de reabilitação profissional 

seja concluído. Nesse sentido: “AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADEHABITUAL. MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃOPROFISSIONAL. 1. O 

requerente propôs ação pedindo a condenação do INSS a restabelecer 

auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. A 

sentença reconheceu incapacidade definitiva para a atividade habitual e, 

com base nas condições pessoais, descartou a possibilidade de 

reabilitação profissional. Assim, julgou procedente o pedido, condenando o 

INSS a conceder aposentadoria por invalidez. 2. A Turma Recursal, por 

sua vez, mediante análise fundamentada da matéria fática, considerou que 

a limitação funcional atestada no laudo pericial e as condições pessoais 

do requerente não autorizavam a concessão de aposentadoria por 

invalidez. Por outro lado, reconheceu que o laudo pericial atestou 

incapacidade para a atividade habitual de tratorista em razão de cegueira 

monocular. O colegiado, porém, reformou a sentença, julgando totalmente 

improcedente o pedido. Assim, o requerente ficou sem aposentadoria por 

invalidez e sem auxílio-doença. 3. O acórdão paradigma da TNU dispõe 

que comprovada a incapacidade para o desempenho da atividade habitual 
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do segurado, torna-se devido o benefício de auxílio-doença (Lei 8.213/91, 

art. 59, caput), ainda que aquele, insuscetível de recuperação para sua 

atividade habitual, seja suscetível de reabilitação profissional. O acórdão 

recorrido divergiu desse entendimento porque, mesmo admitindo 

incapacidade para a atividade habitual, deixou de reconhecer direito ao 

auxílio-doença. Incidente conhecido. 4. O segurado acometido de 

incapacidade parcial definitiva para sua atividade habitual tem direito a 

receber auxílio-doença até ser reabilitado para o exercício de outra 

atividade compatível com a limitação funcional,consoante dispõe o art. 62 

da Lei nº 8.213/91. Assim, a perspectiva de reabilitação profissional não 

isenta o INSS de manter o auxílio-doença até que o processo de 

reabilitação profissional seja concluído. 5. Já tendo a Turma Recursal 

firmado como premissa de fato que o requerente está definitivamente 

incapacitado para a atividade habitual, não há necessidade de reexame de 

fatos para decidir pela existência do direito ao restabelecimento do 

auxílio-doença. 6. Pedido provido para reformar o acórdão recorrido, 

condenando o INSS a restabelecer o auxílio-doença desde a data da 

cessação do benefício. Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Para 

efeito de correção monetária e de juros de mora, aplicam-se os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança (art. 5º da Lei nº 11.960/2009)” (TNU - PEDILEF: 

5027305020094058401, Relator: JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA 

ALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, Data de Publicação: DOU 

25/05/2012). “AGRAVO INTERNO - PREVIDENCIÁRIO - 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CESSAÇÃO INDEVIDA DO 

BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE SE DEU A 

RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVADA A 

INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO 

PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de cessação do benefício se 

não está lastreado em prova minimamente segura acerca da recuperação 

da capacidade laborativa, quando o conjunto probatório está a indicar 

justamente o contrário, deixando patente o fato de que a segurada já era 

portadora de cardiopatia grave, donde se infere que a incapacidade se 

manteve, portanto, reputa-se indevida a suspensão do benefício. 1) O 

laudo médico pericial comprova os males cardiovasculares acometidos à 

autora, que já existiam ao tempo da concessão do auxílio-doença, daí 

porque deve ser restabelecido, com limite na data da concessão do 

benefício de aposentadoria por idade. 2) Recurso improvido.” (TRF da 2ª 

Região, Segunda Turma Especializada, AC 394012, Processo nº. 

200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha Esmeraldo, DJU 

29/07/2009, p. 10). Todavia, quanto ao pedido de concessão da 

aposentadoria por invalidez, o perito judicial foi enfático ao asseverar que 

a incapacidade é parcial e permanente, portanto, há condições de 

reabilitação para outra atividade, podendo o autor, portanto, retornar ao 

mercado de trabalho, desde que seja para o desempenho de atividades 

compatíveis com sua limitação. E enquanto pendente a possibilidade de o 

requerente passar por reabilitação profissional, não há que se falar em 

concessão da aposentadoria por invalidez. Ressalta-se, por fim, que o 

termo inicial para pagamento do benefício auxílio doença por acidente do 

trabalho é a data do indeferimento do benefício na via administrativa, ou 

seja, 29/05/2015 (fls. 28 do PDF), tendo em vista que ficou comprovado 

nos autos que o autor já se encontrava incapacitado na época do pedido 

administrativo. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RETROAÇÃO À DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

PRESCRIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA. 1. Comprovados 

os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença desde à 

época do primeiro requerimento administrativo, é devido o pagamento das 

competências, corrigidos monetariamente, observada a prescrição 

quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. 2. Para fins 

de atualização monetária e juros haverá a incidência, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, a contar de 01-07-2009, data em que 

passou a viger a Lei n.º 11.960, de 29-06-2009, publicada em 30-06-2009, 

que alterou o art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97. No período imediatamente 

anterior, desde abril de 2006, o indexador aplicável é o INPC (art. 31 da Lei 

n.º 10.741/03, c/c a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 

11-08-2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n.º 8.213/91, e REsp. n.º 

1.103.122/PR). 3. Modificada a solução da lide, invertem-se os ônus 

sucumbenciais, que correm à conta da autarquia previdenciária. 4. Em se 

tratando de valor certo, os honorários advocatícios incidem sobre o valor 

da condenação (CPC, art. 20, § 3º e 4º). 5. O INSS é isento do pagamento 

das custas processuais quando a ação tramita no Foro Federal (art. 4º, I, 

da Lei nº 9.289/96). (TRF4, AC 239 SC 2005.72.13.000239-6, Relator: LUÍS 

ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, 

Julgamento: 05/05/2010, Publicação: 14/05/2010). INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. A parte litigante pretende, ainda, a indenização por danos 

morais, decorrente da cessação do auxílio doença. Sem razão o autor. O 

deferimento de indenização por dano material ou moral, decorrente da 

cessação ou não concessão de benefício previdenciário, 

administrativamente concedido, demanda a existência de nexo de 

causalidade entre uma conduta ilícita do agente e a ocorrência do dano. 

Compete ao INSS avaliar a viabilidade dos pedidos de benefícios 

interpostos, a partir de requisitos estabelecidos na legislação 

previdenciária. A mera necessidade de ajuizamento de ação para 

obtenção de um direito que se mostra controverso, não configura ilicitude 

passível de reparação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL, 

MAS TEMPORÁRIA, CONSTATADA POR PROVA PERICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. 1. A concessão do benefício de auxílio-doença a 

trabalhador rural é condicionada à comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, e à existência de incapacidade total e 

temporária para o trabalho (artigos 39, I, e 59, caput, da Lei 8.213/91). 2. 

Não há que se perquirir nestes autos sobre a qualidade de segurado do 

autor, porque tal condição não foi objeto de controvérsia, cuja 

improcedência do seu pedido de auxílio-doença, no caso, se deu em face 

da não comprovação da sua incapacitação. 3. Comprovada a invalidez 

total, mas temporária para o trabalho, o suplicante tem direito ao benefício 

de auxílio-doença. 4. A correção monetária deve ser calculada nos termos 

da Lei 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 148 

do STJ). 5. A Primeira Seção da Corte firmou entendimento majoritário no 

sentido de que os juros de mora são devidos no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (TRF 1ª Região, 1ª Seção, AR 

2002.01.00.020011-0/MG, Rel. Des. Federal Carlos Moreira Alves, DJ 

14.11.2003). 6. Nas ações previdenciárias, os honorários de advogado 

devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença (Súmula 111 do STJ). 7. O simples indeferimento do benefício na 

via administrativa não constitui motivo apto a ensejar indenização por 

danos morais 8. Apelações a que se nega provimento e remessa oficial, 

tida por interposta, a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 5146 PI 

2000.40.00.005146-5, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO 

SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, Data de Julgamento: 19/06/2006, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 02/10/2006 DJ p.15)”. Portanto, indefiro o 

pedido de indenização por dano moral, ante a ausência dos pressupostos 

para a sua concessão. TUTELA DE URGÊNCIA Outrossim, no tocante ao 

pleito de concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do 

Código de Processual Civil, anoto que, acaso seja necessário o trânsito 

em julgado destes autos para que a autora faça jus ao benefício, há sérios 

riscos de que o provimento judicial seja ineficaz, mormente diante do seu 

estado de saúde debilitado que o incapacita para o trabalho (perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo), além da notória natureza 

alimentar das verbas ora perseguidas, indispensáveis a sua subsistência 

(urgência). Ademais, não há impedimento legal para a concessão de tutela 

em desfavor da Fazenda Pública quando se tratar de concessão de 

benefício previdenciário, haja vista tal hipótese não se enquadrar nas 

situações previstas na Lei nº. 9.494/97, como já realçado pelo Superior 

Tribunal de Justiça por ocasião do seguinte julgado, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TUTELA 

ANTECIPADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É 

possível a execução provisória contra a Fazenda Pública quando a 

sentença não tiver por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de 

pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou 

extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 2. No caso em análise, a tutela antecipada foi 

concedida para permitir a concessão do benefício previdenciário, ato que 

não está inserido nas hipóteses impeditivas constantes do artigo 1º da Lei 

n.º 9.494/97. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, Sexta 

Turma, AgRg no REsp 753879/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

DJe 07.12.2009; negritos ausentes na fonte). Assim, verificando a 

presença dos requisitos que a tanto autorizam e com fulcro no art. 300, do 

Código de Processo Civil, CONCEDO, neste momento, a antecipação 
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pretendida pela autora para o fim de ordenar que o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS conceda o benefício do auxílio doença por acidente 

de trabalho, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação desta decisão. Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 

487, I do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES contra o 

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ratificando liminar para 

o fim determinar que o requerido conceda ao autor o benefício de auxílio 

doença por acidente trabalho, bem como para pagar os valores atrasados 

a partir do indeferimento do benefício na via administrativa, ou seja, 

29/05/2015 (fls. 28 do PDF). Eventuais valores recebidos a título de auxílio 

doença ou remuneração após a cessação do último benefício, serão 

descontados do cálculo das parcelas atrasadas. Os valores atrasados 

deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a 

partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios 

equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a 

citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009. Condeno o INSS ao pagamento das 

despesas processuais (honorários periciais custeados pelo autor – fls. 

112 do PDF) e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao artigo 1.288, §1º, da CNGC, segue a síntese 

para implantação do benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: 

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio 

Doença por Acidente de Trabalho (espécie 91) RENDA MENSAL INICIAL: a 

ser calculada pelo INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 

indeferimento do benefício na via administrativa, ou seja, 29/05/2015 (fls. 

28 do PDF). Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque 

o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não 

excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. 

Rondonópolis-MT, segunda-feira, 14 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000624-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTONN JOSE FERREIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000624-16.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: KLEYTONN JOSE FERREIRA 

DE SOUZA IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc., Trata-se de 

mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por KLEYTONN 

JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, contra ato arbitrário do DIRETOR DA 2ª 

CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, em que aduz, em síntese, que é 

proprietário do veículo marca/modelo VW/Novo Voyage 1.6 City 

ano/modelo 2013/2014, cor prata, placa OBN-7437, e que a autoridade 

impetrada condicionou a expedição do licenciamento à quitação dos 

débitos do veículo relativos a infrações. Requer, liminarmente, que a 

autoridade impetrada efetue o licenciamento do veículo, 

independentemente do pagamento de multas, e ao final seja julgado 

procedente o pedido, concedendo a ordem para que seja confirmada a 

liminar, bem como que sejam declaradas nulas as aludidas multas. Com a 

inicial, vieram documentos. Proferida decisão de deferimento da medida 

liminar, determinando que a autoridade impetrada efetue o licenciamento do 

veículo, independentemente do pagamento das multas descritas no extrato 

acostado aos autos (id. 11787048). A autoridade impetrada prestou 

informações nos autos, em que arguiu, preliminarmente, a sua 

ilegitimidade, a inadequação da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída. No mérito, sustentou a legalidade da vinculação do 

licenciamento à quitação das multas de trânsito (id. 11988704). Intimado, o 

Ministério Público apresentou parecer em que se manifestou pela parcial 

procedência dos pedidos iniciais a fim de que a emissão de licenciamento 

do veículo não seja condicionado ao pagamento das multas, com exceção 

da infração PRF-000100-T114943826-5169/01 - Renainf: 2670857930, que 

se refere a dirigir sob a influência de álcool (id. 12205990). É o relatório. 

Fundamento e decido. Como se vê do relatório, cuida-se de mandado de 

segurança com pedido de liminar, impetrado por KLEYTONN JOSÉ 

FERREIRA DE SOUZA, contra ato arbitrário do DIRETOR DA 2ª CIRETRAN 

DE RONDONÓPOLIS-MT, objetivando o licenciamento de seu veículo 

marca/modelo VW/Novo Voyage 1.6 City ano/modelo 2013/2014, cor prata, 

placa OBN-7437, independentemente do pagamento das multas existentes 

no prontuário do veículo. Sustenta a parte impetrante que ao buscar o 

órgão responsável pelo licenciamento do veículo, obteve a recusa da 

autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento 

das multas existentes em seu prontuário. Por outro lado, a autoridade 

impetrada sustenta, em síntese, a legalidade da vinculação do 

licenciamento à quitação de multas de trânsito. De início, ressalta-se que a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão 

de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Aliás, a Lei 

12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Feitas essas considerações, passo a análise das preliminares arguidas. 

Da preliminar de ilegitimidade passiva A autoridade impetrada arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que “o 

questionamento acerca do reconhecimento da insubsistência, nulidade ou 

prescrição de multas deverá ser feito perante o Secretário de Mobilidade 

Urbana de Rondonópolis/MT, e não em face do DETRAN/MT (...)”. Ora, a 

autoridade apontada como coatora é a responsável pelo licenciamento de 

veículos no âmbito do Estado de Mato Grosso. Logo, é parte legítima para 

figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte impetrante se 

insurge contra o ato por meio do qual houve a negativa de emissão de 

licenciamento sem o pagamento de multas existentes em aberto. Por essas 

razões, rejeito a preliminar arguida. Da inadequação da via eleita Sustenta 

a parte impetrada que é impossível a declaração de nulidade de ato 

administrativo no âmbito de ação mandamental, de modo que é necessário 

que seja seguido o rito comum ordinário. Ocorre que, nos casos em que 

não houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem 

como quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa 

ao direito líquido e certo no ato que negar a renovação de licenciamento de 

veículo em decorrência de multas pendentes. Por outro lado, quanto ao 

pedido de declaração de nulidade das notificações das infrações, razão 

assiste ao impetrado. Ora, como é cediço, o direito líquido e certo é aquele 

demonstrado por meio de prova documental, sem a necessidade de 

dilação probatória. Com efeito, a pretensão de nulidade das notificações 

relativas a infrações de trânsito depende de dilação probatória, não 

permitida na via do mandado de segurança. Nesse sentido, eis o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: REMESSA 

NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 

– ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.O feito se submete a remessa 

necessária de ofício, com fulcro no art. 14, §º da Lei nº 12.016/2009.A 

suposta ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de 

trânsito competente é passível de correção pela via do mandamus.A 

autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da 

impetração, isso porque dentro do seu poder de autotutela detém plena 

legitimidade para rever/anular os seus atos administrativos quando 

eivados de irregularidade/ilegalidade.É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado. Inteligência da súmula nº 127 do STJ. Na via mandamental, a 

matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a 
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nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e 

pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações 

não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, 

nesse feito, levar a termo dilação probatória. (Apelação / Remessa 

Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (Grifei) Partindo dessas 

premissas, como no mandamus não se admite a cognição exauriente, 

competirá à parte buscar sua pretensão de nulidade da multa em processo 

de conhecimento pelo procedimento comum. Por essas razões, acolho a 

preliminar arguida, tão somente quanto ao pedido de declaração de 

nulidade das notificações das infrações descritas na inicial, reconhecendo 

a parte impetrante como carecedora da ação mandamental por absoluta 

ausência de interesse processual. Do mérito Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que assiste parcial 

razão à parte impetrante. Certo é que, com a negativa da autoridade 

coatora em licenciar o veículo, condicionando-o ao pagamento das multas 

existentes ocorreu, a meu ver, o ato ilegal, ferindo o direito líquido e certo 

da impetrante. Isso porque, no caso vertente, não restou demonstrada a 

regular notificação da proprietária do veículo ou ao infrator. O Código de 

Trânsito Brasileiro dispõe o seguinte: Art. 282. Aplicada a penalidade, será 

expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa 

postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a 

ciência da imposição da penalidade. Nota-se que não restou demonstrada 

nos autos a regular notificação do proprietário do veículo sobre a 

imposição da penalidade. Acerca do tema, por meio da Súmula 127, o 

Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento: “É ilegal 

condicionar a renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado”. Tal exigência, aliás, também já é objeto 

de Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de 

multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da 

aplicação da pena decorrente da infração”. Ademais, vislumbro que a 

autoridade impetrada descumpriu o sistema de imputação de sanção, 

prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê duas notificações, 

sendo uma referente ao cometimento da infração e uma segunda, acerca 

da penalidade aplicada, conforme já se manifestou o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE - 

SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA 

RATIFICADA.É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. (ReeNec 7534/2018, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA 

RATIFICADA.É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas, como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. (ReeNec 81448/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 15/03/2018) No mesmo sentido, 

eis o entendimento jurisprudencial consolidado pelos tribunais pátrios: 

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO PRÉVIO DE 

MULTA. FALTA DE PROVAS DE TER HAVIDO PRÉVIA E REGULAR 

NOTIFICAÇÃO DA AUTORA. SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORDEM 

CONCEDIDA. EXAME. DEFESO CONDICIONAR RENOVAÇÃO DE LICENÇA 

DE VEÍCULO (IPVA) AO PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS 

MORMENTE QUANDO NÃO HOUVE PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 127 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA 

NECESSÁRIA IMPROVIDA. (TJ-BA - Remessa Necessária: 

00227279620048050001, Relator: Maria da Graça Osório Pimentel Leal, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2018) ADMINISTRATIVO. 

REEXAME NECESSÁRIO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO 

AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

DA NECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DO 

ART. 257, § 8º, DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. 

"'A autoridade de trânsito somente pode condicionar o licenciamento de 

veículo ao recolhimento de multa por infração de trânsito quando 

comprovar a regular notificação da autuação ao proprietário do automotor 

para exercer o direito de ampla defesa administrativa, bem como das 

respostas à defesa e aos recursos apresentados.' (ACMS n. 

2009.020791-7, de São Francisco do Sul, Rel. Des. Jaime Ramos, j. em 

16/6/2011) (ACMS n. 2010.025502-2, de Blumenau, rel. Des. Carlos 

Adilson Silva, j. 23/8/2011)" (TJ-SC - REEX: 05000103720118240008 

Blumenau 0500010-37.2011.8.24.0008, Relator: Sérgio Roberto Baasch 

Luz, Data de Julgamento: 06/03/2018, Segunda Câmara de Direito Público) 

Logo, por não ser cabível a dilação probatória na via do Mandado de 

Segurança e, inexistindo prova pré-constituída quanto à regular 

notificação do impetrante acerca da multa elencada na inicial, na forma 

prevista na disposição legal acima transcrita, o licenciamento condicionado 

ao pagamento da multa se revela ato ilegal. Ademais, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial, de que nessa situação não é lícito ao 

DETRAN condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa, 

por não se tratar de crédito regularmente constituído. Por outro lado, 

quanto à infração PRF-000100-T114943826-5169/01 - Renainf: 

2670857930 mencionada pelo Ministério Público em seu parecer, verifico 

que conforme o extrato do veículo acostado aos autos, ainda está em 

autuação (id. 11988705), razão pela qual não pode ser considerada como 

impeditivo para a emissão do licenciamento do veículo ora pretendido. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos postos na peça 

vestibular e concedo parcialmente a ordem postulada, mantendo na íntegra 

a liminar deferida nos autos, para assegurar ao impetrante Paulo Sergio da 

Silva o licenciamento de seu veículo marca/modelo VW/Novo Voyage 1.6 

City ano/modelo 2013/2014, cor prata, placa OBN-7437, desde que sejam 

cumpridas as demais exigências do DETRAN/MT, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. De outro 

lado, quanto à pretensão de declaração de nulidade das multas elencadas 

na inicial, declaro a parte impetrante carecedora da ação mandamental por 

ausência de interesse processual, julgando extinto sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de 

matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e 

n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003720-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS VIDOTTO (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que embora intimado para 

antecipar os honorários periciais, o réu deixou de se manifestar (id. 

11352733). 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 454 de 590



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 09:00h, 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005016-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Defiro o pedido de prova pericial, uma vez 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. 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 08:30h, 

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: 1002623-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE APARECIDA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1002623-72.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 

53.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ELIZETE APARECIDA PEREIRA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que apresente 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto nos autos. Processo: 

1002623-72.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 53.000,00; 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. 

RONDONÓPOLIS - MT, 16 de agosto de 2018 Atenciosamente. LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1003148-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

 

Vistos etc., 1. Suspenda-se o feito por 120 (cento e vinte) dias. 2. 

Decorrido o prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos 

para satisfação da obrigação. 3. Caso não haja manifestação, arquive-se 

o processo pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não ocorrerá o 

prazo prescricional. 4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a 

Fazenda Pública, sob pena de arquivamento definitivo. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004912-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Vitor Sousa da Mata (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1004912-07.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

954,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA Parte Ré: RÉU: CENTRO 

BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO 

DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DE MATO GROSSO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 16 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010078-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO OLIVEIRA DA CRUZ (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 15h45min, 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: 1006690-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARIZELMA VASCONCELOS DA CUNHA (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1006690-12.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

200.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: DORACI MARQUES DA SILVA Parte Ré: RÉU: MARIZELMA 

VASCONCELOS DA CUNHA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: MARIZELMA 

VASCONCELOS DA CUNHA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da r. decisão proferida nos autos e a seguir 

transcrita. DECISÃO: “Processo: 1006690-12.2018.8.11.0003. AUTOR: 

DORACI MARQUES DA SILVARÉU: MARIZELMA VASCONCELOS DA 

CUNHA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA 

CORREÇÃO DE ERRO NA EMISSÃO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE 

IMÓVEL” movida por DORACI MARQUES DA SILVA em face do MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO e MARIZELMA 

VASCONCELOS DA CUNHA. Em análise os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a análise do pedido de 

concessão de tutela de urgência deve ser postergada para após a 

audiência de justificação prévia. Ora, o art. 300, §2º do CPC assevera que 

a tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia. Assim, designo audiência de justificação e conciliação 

para o dia 21/08/2018, às 17:00 horas. Intimem-se os réus para 

comparecer ao ato. Diante da urgência que o caso requer, cumpra-se pelo 

oficial de justiça de plantão. Expeça-se o necessário. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito” Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) 

EDSON DIAS REIS 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, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 

de agosto de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789084 Nr: 9853-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEVAN BATISTA DOS SANTOS & CIA 

LTDA, ROGERIO LIMA ALMEIDA, HILDEVAN BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGERIO LIMA ALMEIDA, Cpf: 

92168060100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

HILDEVAN BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA, ROGERIO LIMA 

ALMEIDAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14866/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/12/2014

 - Valor Total: R$ 1.359.867,00 - Valor Atualizado: R$ 1.359.866,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Indefiro pro ora o pedido de penhora 
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online, posto que não houve a citação dos executados, bem como, indefiro 

o pedido de requisição de endereços por meio do sistema BACENJUD, uma 

vez que o dever de fornecer endereço correto para citação do executado 

é da parte exequente.Expeça-se o necessário para efetuar a citação da 

empresa executada via postal, conforme endereço indicado – fl. 40 –.Se 

infrutífera a citação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, indique endereço correto e atual da parte executada, sob 

pena de extinção.Verifico que já fora realizada inúmeras diligências com o 

fito de proceder a citação dos sócios executados, porém sem êxito.Assim, 

defiro desde já a citação por edital do executado ROGERIO LIMA 

ALMEIDA.Em relação ao executado HILDEVAN BATISTA DOS SANTOS, 

constatei que a exequente pugna pela citação por hora certa, uma vez 

que conforme certidão do Oficial de Justiça – fl. 34, em todas as 

diligências realizadas foi informado que o executado estava viajando, 

podendo assim, haver a possibilidade de o executado estar se ocultando 

da citação.Portanto, DEFIRO a citação por hora certa, no entanto, seguindo 

o disposto no art. 252 caput do CPC, a fim de evitar futuras nulidades, 

deverá o Oficial de Justiça, diligenciar por mais duas vezes no mesmo 

endereço da certidão de fl. 34, e na segunda tentativa não havendo êxito, 

intimar qualquer pessoa da família, ou em sua falta, qualquer vizinho de 

que no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 

designar. Após efetuadas as citações, decorrido o prazo sem pagamento 

ou garantia da dívida, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido de penhora.Intime-se.Às providencias.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 790043 Nr: 10245-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e 

ratifico a tutela de urgência deferida para condenar o Estado de Mato 

Grosso a providenciar a Maria de Oliveira Silva os meios necessários para 

a realização da cirurgia de angioplastia com implante de stent 

farmacológico com médico especialista, e o faço com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Por outro lado, 

afasto a multa cominatória aplicada.Considerando o custo final da cirurgia 

pleiteada nos autos se deu em valor inferior ao bloqueado, e que há saldo 

remanescente em conta, determino a imediata liberação dos valores, por 

meio de alvará judicial.Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual 

n. 7.603/2001, e em honorários advocatícios, por serem indevidos ao 

Ministério Público Estadual.Não haverá reexame necessário, visto que o 

valor da causa não atingiu o parâmetro de valor estabelecido no art. 496, § 

3º, inciso II do CPC.P.R.I. Rondonópolis, 16 de agosto de 2018.Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001901-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Na espécie, verifico que houve a suspensão da exigibilidade 

dos créditos aqui discutidos. Isso porque nos embargos à execução nº 

1004679-10.2018.8.11.0003 houve a atribuição de efeito suspensivo em 

relação à CDA nº 182/2018, bem como na ação anulatória de nº 

1010362-62.2017.8.11.0003, observa-se que houve a garantia do juízo em 

relação às demais CDAs aqui discutidas. Dessa forma, apense-se os 

embargos à execução de nº 1004679-10.2018.8.11.0003 e a ação 

anulatória de nº 1010362-62.2017.8.11.0003 e após, suspenda-se o 

presente executivo fiscal até julgamento do mérito das ações. Int. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002369-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F F CAMPOS - ME (EXECUTADO)

FABIO FORTUNATO CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD. Considerando que a 

empresa executada foi citada, e que se trata de empresário individual, não 

há necessidade de citação por Oficial de Justiça na pessoa do sócio, 

assim, que seja realizada a penhora no valor de R$ 54.764,97 (cinquenta e 

quatro mil, setecentos e sessenta e quatro centavos e noventa e sete 

centavos) em contas bancárias dos executados, F. F. CAMPOS ME – 

CNPJ 15.746.513/0001-13 e FABIO FORTUNATO CAMPOS – CPF 

883.874.881-00. Dessa forma, considerando a preferência da penhora em 

dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora 

on-line pelo sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma 

estabelecida no art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, 

que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta 

Única Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se 

citada pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 

854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora, 

bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por 

edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada – como 

curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a defesa, 

no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar futuras 

nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, 

voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não sendo o 

caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação dos 

embargos. 2) BACENJUD NEGATIVO a) Se negativa a penhora, diga o 

credor, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 

da Lei nº 6.830/80. b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. 

c) Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que 

não será acolhida a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob 

pena de arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos 

do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. d) Inexistindo indicação de bens, 

arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo 

prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005518-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 
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seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

47.491,13 (quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e treze 

centavos) em contas bancárias do executado, OBEJTIVA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 24.775.769/0001-40, bem como seja 

realizada a pesquisa de veículos de sua propriedade pelo sistema 

RENAJUD e para informações sobre o patrimônio dos executados via 

INFOJUD. Por fim, caso restem todas infrutíferas, requer a expedição de 

mandado de penhora e avaliação nos endereços. Considerando a 

preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), 

defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia 

da execução, na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a 

transferência para a Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) 

BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente ou constando advogado 

nos autos, intime-se a parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da 

LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se 

já nomeada – como curador especial, remetam-se os autos a essa para 

apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo 

para evitar futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 

854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos com urgência para 

deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para 

apresentação dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO 

Resultando a penhora negativa pelo BACENJUD ou insuficiente para a 

quitação do saldo executado, desde já defiro a busca pelo sistema 

Renajud para localizar veículos em nome da parte executada, seguindo 

anexo o extrato da pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO Efetivada a 

restrição do veículo pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço constante nos 

dados do proprietário no sistema RENAJUD diverso daquele trazido na 

inicial, expeça-se imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por 

conseguinte, intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferecer 

embargos, no prazo legal disposto no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da 

inicial for o mesmo constante no RENAJUD ou se não for suficiente para a 

diligência pelo Oficial de Justiça, intime-se a exequente para indicação do 

endereço correto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão ou 

arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, 

expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 3.1) Renajud positivo com 

veículo alienado fiduciariamente Caso encontrado veículo com alienação 

fiduciária e inexistindo outros veículos suficientes para satisfação do 

débito, procedo a restrição à restrição de transferência nos veículos 

encontrados. Isso porque é possível a penhora sobre o eventual crédito 

da parte devedora o bem alienado fiduciariamente, como se vê do 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015) Todavia, isso não significa a 

possibilidade de imediata satisfação do débito, não sendo possível a 

expedição de mandado de penhora e avaliação neste momento. 4) EM 

CASO DE PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se 

interpostos embargos à execução, intime-se a parte exequente para 

apresentar manifestação, no prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito com relação à 

penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD 

PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso ambas as tentativas de pesquisa – 

BACENJUD E RENAJUD – restem infrutíferas, como demonstrado o 

esgotamento dos meios possíveis para obtenção de bens do executado, 

defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para obtenção de informações sobre 

o patrimônio do executado. Sobre as informações do INFOJUD juntadas: a) 

Se juntadas informações sigilosas a respeito do patrimônio do executado, 

os autos passarão a correr em segredo de justiça, nos termos dos art. 

476 e 477 da CNGC, devendo a secretaria fixar no dorso dos autos tarja 

de cor marrom – art. 347, V da CNGC. Ainda, nesse caso, dê-se ciência 

ao exequente, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento ou suspensão nos termos do art. 

40 da Lei nº 6.830/80. b) Se infrutíferas as buscas – com a inexistência de 

buscas resguardadas pelo sigilo fiscal – desnecessária a determinação 

supra. 6) BACENJUD, RENAJUD E INFOJUDS NEGATIVOS a) Se negativas 

as pesquisas pelos sistemas (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, defiro o 

pedido de penhora de bens móveis, em observância à ordem estabelecida 

no art. 11 da LEF. Expeça-se mandado para penhora e avaliação de tantos 

bens quanto bastarem até a satisfação do valor da execução, devendo 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça nos endereços indicados ou onde 

houverem sido citadas as partes executadas. No mesmo ato, caso reste a 

penhora positiva, intime-se a parte executada para oferecer embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias. b) Em caso de penhora positiva, aguarde-se o 

prazo para embargos. 7) PENHORA DE BENS NEGATIVA a) Se restar 

negativo o mandado de penhora de bens – em razão da inexistência de 

bens penhoráveis ou não sendo encontrado o devedor – ou permanecer 

inerte a parte exequente para requerer o que entender de direito, como 

restam esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de 

penhora (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e mandado de penhora de bens, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80 e art. 921, §1º do CPC. b) Transcorrido o prazo supra de 

suspensão, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já arquivado por 1 (um) ano e 

inexistindo a indicação de bens passíveis de penhora, arquivem-se os 

autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo prescricional. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 640888 Nr: 2379-74.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRISTOFFER RICHER SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 I – Considerando que os objetos apreendidos não foram vinculados à 

Kristoffer Richer Souza Silva, conforme se depreende do boletim de 

ocorrência de fls. 16-17, então arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 639120 Nr: 804-31.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo as desistências formuladas pelo Ministério Público. Para 

continuidade designo para o dia 09.11.2018, às 14h30min (MT). Intime-se a 

Sra. Sandra e o menor Denilson no endereço informado pela vítima neste 

ato, já que se trata de esposa e filho. Após, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para, em 10 dias, sob pena de prejuízo d aprova, indicar 

o endereço atual e correto da testemunha Ronaldo. O fazendo, intime-se. 

Saem as partes intimadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior
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 Cod. Proc.: 600727 Nr: 5163-97.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Dou por encerrada a instrução probatória. Intimem-se as partes para, no 

prazo sucessivo de 05 dias, apresentarem memoriais. Após voltem-me 

para sentença.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306116 Nr: 3033-13.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VONIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VONIVALDO SILVA DO NASCIMENTO, 

Cpf: 01559233150, Rg: 1762546-7, Filiação: Francisco Antonio Silva do 

Nascimento e Maria Aux. do Nascimento, data de nascimento: 04/01/1984, 

natural de Rondonópolis-MT, convivente, desempregado, Telefone 

(66)99998-4884. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu, senhor Vonivaldo Silva do Nascimento, 

para comparecer à Sessão Plenária do Tribunal do Júri, que se realizarã 

no dia 18/09/2018, às 09:00, no endereço declinado no rodapé.

Despacho/Decisão: I – Diante do teor da certidão retro, expeça-se carta 

precatória para intimação do acusado da sessão de julgamento designada, 

observando o último endereço constante nos autos.II – Frustrada a 

tentativa de intimação pessoal, promova-se a intimação editalícia, 

observando os prazos legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vinicius Basso de 

Oliveira, digitei.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677930 Nr: 9560-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 Vistos etc.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do documento juntado pela defesa à fl. 108.

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa às fls. 77/83, postergo a apreciação para depois da manifestação 

ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 618211 Nr: 1310-75.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEY FERREIRA GONSALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Vistos etc.

 Homologo a desistência na inquirição da vítima Marcelo Pereira Silva, para 

que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à defesa, para 

que apresentem seus memoriais finais no prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias.

Em seguida, venham conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 288950 Nr: 1486-40.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMINDO JOSE DA SILVA, MARCOS MACIEL 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT, EDNO DAMASCENO DE FARIAS - OAB:OAB/MT 

11.134, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Vistos etc.

 Intime-se a defesa do réu Almindo José da Silva para que manifeste se 

possui interesse em eventual oferecimento da proposta da suspensão 

condicional do processo.

Com resposta nos autos, venham conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 652557 Nr: 2137-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Battaglin 

Maciel - OAB:OAB/MS 8195, SERGIO HENRIQUE RESENDE LANZONE - 

OAB:15660/MS

 INTIMAÇÃO DO DR. LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL- OAB/MS 8.195, 

PARA QUE NO PRAZO APRESENTE ÀS RAZÕES RECURSAIS NOS AUTOS 

DE AÇÃO PENAL Nº 2137-81.2017.811.0064- CÓDIGO 652557, EM QUE 

FIGURA COMCO RÉU MARCOS VINICIUS DE SOUZA SCHIMIDT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 628776 Nr: 1390-05.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BASTITELLA - 

OAB:9.279 MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Gabriel Dijan Schmeing, 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Após a juntada da missiva (fl. 52), devidamente cumprida, desde já 

declaro encerrada a instrução processual e determino seja concedido 

vista dos autos ao Ministério Público e à defesa para que apresentem 

seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

Apresentados os memorias finais, venham-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 643165 Nr: 4483-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 
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OAB:16.369-B MT

 INTIMAÇÃO DO DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES- OAB/MT Nº 

15.616, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS 

DO RÉU ERALDO MIRANDA DA SILVA, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

4483-39.2016-811.0064- CÓDIGO 643165

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675317 Nr: 7239-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)Diante do exposto, decido:I – Presente os indícios de materialidade e 

autoria, RECEBO a denúncia.II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, 

apresentar resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se o 

acusado possui ou não condições de constituir advogado.III – Informada a 

impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio o Defensor Público 

atuante nesta vara para promover a defesa do acusado, devendo ser 

remetido os autos à Defensoria Pública.IV – Oficie-se à POLITEC para, no 

prazo de 10 dias, proceder à identificação criminal do acusado, inclusive 

por meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das 

impressões digitais do autuado com aquelas eventualmente existentes no 

banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, nos termos da lei 

12.037/09.V – Defiro os requerimentos ministeriais constantes nos itens 

“3” e “5” da cota de acompanhamento à denúncia juntada às fls. 59/60.VI – 

No que concerne ao pedido de item “4”, deixo de analisá-lo, tendo em vista 

que já houve apreciação no feito em apenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674972 Nr: 6897-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO LOPES SOLANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de DIOGO LOPES SOLANO 

DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14 

da lei 10.826/2003 c/c artigo 244-B da lei 9.069/90 c/c artigo 61, inciso I 

(reincidência), na forma do artigo 69 do Código Penal. Breve relato.

 Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios 

de materialidade e autoria. Tais indícios não precisam ser robustos como 

os necessários à decretação da prisão preventiva, tampouco necessita 

da prova basal, elemento da condenação.

 Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738.

No caso em tela há indícios da materialidade e de autoria que se 

comprovam pelo boletim de ocorrência (fls. 20/22), termo de exibição e 

apreensão (fl. 09), termo de entrega (fl. 14) e termo de declarações de fls. 

07-08 e 12. Assim, presentes as condições da ação e os pressupostos 

de procedibilidade.

 Por fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado 

se orientar pelo princípio in dubio pro societa.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, 

devendo o Sr. Meirinho questionar se o acusado possui ou não condições 

de constituir advogado.

III – Informada a impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio o 

Defensor Público atuante nesta vara para promover a defesa do acusado, 

devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

IV – Defiro os requerimentos ministeriais constantes nos itens “2”, “3” da 

cota de acompanhamento à denúncia juntada às fls. 55/56.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 644716 Nr: 5696-80.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos etc.

Diante da impossibilidade de o Promotor de Justiça comparecer ao ato, o 

qual justificou por meio do ofício encaminhado a este Juízo às fls. 82/83, 

não me resta alternativa senão redesignar a presente audiência para o dia 

05 de novembro de 2018, às 15h.

Requisitem-se as testemunhas Antônio Sérgio dos Santos e Alôncio 

Fernandes da Silva (policiais militares).

Ciência ao Ministério Público.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 637313 Nr: 8169-73.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRO DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Vistos etc. Diante da impossibilidade do Promotor de Justiça comparecer 

ao ato, o qual justificou por meio do ofício encaminhado a este Juízo às fls. 

222/223, não me resta alternativa senão redesignar a presente audiência 

para o dia 05 de novembro de 2018, às 16h. Dê-se vista dos autos à 

defesa para que decline nos autos o atual endereço da testemunha João 

Cleber Rodrigues Domingos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Se declinado, desde já autorizo a expedição de mandado de 

intimação ou, se residir em outra comarca, carta precatória para proceder 

a sua inquirição. Solicite-se informação acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Maringá/PR, com a finalidade de realizar o interrogatório do réu. 

Certifique-se o local onde se encontra preso o acusado. Expeça-se carta 

precatória ao Juízo da Comarca de Maringá/PR, com a finalidade de intimar 

o réu da audiência designada. Requisitem-se as testemunhas José 

Fernandes Cavalcante e Rosinéia Ferreira Pinto (policiais militares). Ciência 

ao Ministério Público. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675556 Nr: 7462-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECSANDRO ALENCAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de ALECSANDRO ALENCAR 

DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso na sanção do artigo 

155 do Código Penal c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, na forma do 

artigo 69 do CP. Breve relato.

 Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios 

de materialidade e autoria. Tais indícios não precisam ser robustos como 

os necessários à decretação da prisão preventiva, tampouco necessita 

da prova basal, elemento da condenação.

 Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738.
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No caso em tela há indícios da materialidade e de autoria que se 

comprovam pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), termo de exibição e 

apreensão (fl. 08), termo de entrega (fls. 14 e 17) e termo de declarações 

de fls. 09-10, 11, 12-13 e 15-16. Assim, presentes as condições da ação 

e os pressupostos de procedibilidade.

 Por fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado 

se orientar pelo princípio in dubio pro societa.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, 

devendo o Sr. Meirinho questionar se o acusado possui ou não condições 

de constituir advogado.

III – Informada a impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio o 

Defensor Público atuante nesta vara para promover a defesa do acusado, 

devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

IV – Defiro os requerimentos ministeriais constantes nos itens “2” e “3” da 

cota de acompanhamento à denúncia juntada à fl. 54.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675013 Nr: 6937-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO VENTURA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de HAROLDO VENTURA DE 

AMORIM, qualificado nos autos, como incurso na sanção do artigo 155, 

caput do Código Penal c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal. Breve relato.

 Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios 

de materialidade e autoria. Tais indícios não precisam ser robustos como 

os necessários à decretação da prisão preventiva, tampouco necessita 

da prova basal, elemento da condenação.

 Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738.

No caso em tela há indícios da materialidade e de autoria que se 

comprovam pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), termo de exibição e 

apreensão (fl. 11), termo de entrega (fl. 14) e termo de declarações de fls. 

08-09 e 12-13. Assim, presentes as condições da ação e os 

pressupostos de procedibilidade.

 Por fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado 

se orientar pelo princípio in dubio pro societa.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, 

devendo o Sr. Meirinho questionar se o acusado possui ou não condições 

de constituir advogado.

III – Informada a impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio o 

Defensor Público atuante nesta vara para promover a defesa do acusado, 

devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

IV – Defiro os requerimentos ministeriais constantes nos itens “3” e “5” da 

cota de acompanhamento à denúncia juntada à fls. 42/44 e, no que 

concerne ao item “2”, hei por indeferir, uma vez que o acusado 

encontra-se devidamente identificado por meio de seu prontuário civil às 

fls. 49/51.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676760 Nr: 8534-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDA M.G.A.NOBREGA - 

OAB:17380 OAB/MS

 Diante do teor da certidão de fl.23, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674158 Nr: 6175-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Gabriel Garcias de 

Andrade, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Após analisar com acuidade os autos, entendo que o pedido de 

revogação da prisão não merece guarida neste momento. Primeiro, a 

instrução do processo não terminou e este não é o momento para se 

questionar a produção e eficiência da instrução processual, ao menos a 

meu ver, salientando ainda, existe nos autos um termo de reconhecimento 

formal realizada pela vítima em detrimento do réu, e ainda resta a oitiva de 

um policial militar que realizou a prisão em flagrante, cuja carta precatória 

conforme informa o site do Tribunal de Justiça já se encontra com data 

marcada para ser realizada em 21/08/2018 às 16hs. Sendo assim, por 

entender que não ocorreu nenhuma modificação fática ou jurídica apta a 

modificar a decisão que determinou a segregação, mantenho a custódia 

com espeque nos fundamentos já declinados na decisão que a 

determinou. Aguarde-se a devolução da carta precatória e em seguida 

intimem-se as partes para apresentarem suas alegações finais no prazo 

de cinco dias.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674050 Nr: 6082-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANA ARAÚJO ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Gleiciane Gonçalves 

da Silva (OAB/MT 21.833/O) 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 Douglas Macyel 

Ferreira Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, e vitimas, bem como o do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672727 Nr: 4957-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURY JHONES DE LARA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Intimação do advogado do acusado, Dr. Fernando Ferreira da Silva - 

OAB/MT nº 14.924, que os autos encontram-se disponíveis em cartório, 

pelo prazo legal, para apresentação das razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677942 Nr: 9572-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE GONÇALVES LIMA, MATHEUS 

CORREA MARTINS, BRENDON DE JESUS LOPES, JOSÉ HENRIQUE 

POSSIDONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO 

DENUNCIADO MATHEUS CORREA MARTINS.Por fim, oficie-se ao juízo da 

4ª Vara Criminal nos autos 666612 acerca da presente decisão, contudo, 

caso já tenha sido respondido o ofício alhures mencionado, deixa de ser 

necessária tal providência.Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677942 Nr: 9572-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE GONÇALVES LIMA, MATHEUS 

CORREA MARTINS, BRENDON DE JESUS LOPES, JOSÉ HENRIQUE 

POSSIDONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Autos nº 9572-72.2018.811.0064 – Cód. 677942

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

BRENDON DE JESUS LOPES, JOSÉ HENRIQUE POSSIDÔNIO DA SILVA, 

KAIQUE GONÇALVES LIMA e MATHEUS CORREA MARTINS como 

incursos no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, DEFIRO o requerimento do Ministério Público contido na cota 

retro, para tanto, oficie-se a Gerência de Criminalística de 

Rondonópolis/MT, requisitando-se a conclusão do laudo pericial indicado 

no ofício de fl. 59-IP, vez que em consulta ao sistema POLITEC on-line, 

verificou-se que mencionado documento ainda não foi elaborado.

Por fim, dê-se vistas dos autos ao Ministério Pública para manifestação 

acerca do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

denunciado MATHEUS CORREA MARTINS.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625266 Nr: 7557-72.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 Vistos.

A acusada ANA MARIA DA SILVA foi denunciada por ter, supostamente, 

cometido os crimes previstos no art. 155, caput, e art. 14, inciso II, ambos 

do Código Penal.

A denúncia foi recebida e a acusada foi devidamente citada. Durante a 

instrução processual, a ré foi beneficiada com a suspensão condicional 

do processo, submetendo-se às condições impostas (fl. 82).

À fl. 86, a representante ministerial pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, diante da expiração do prazo para revogação do benefício.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que as penas mínimas cominadas aos delitos imputados 

ao acusado enquadram-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 

9.099/95, suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas à fl. 82, 

foram devidamente cumpridas, conforme se verifica nos autos, passando 

o período de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve a 

revogação do benefício e a mesma não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da acusada ANA MARIA DA SILVA, devidamente 

qualificada nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613081 Nr: 3606-07.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GONZALES SANTOS, 

ALESSANDRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielli Moraes de Oliveira - 

OAB:9367 OAB/MT, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - OAB:13.965

 Intimação a Advogada DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA- OAB/MT9367, os 

autos já encontram-se disponiveis para apresentação de memoriais finais 

do acusado Everton Gonzales Santos.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 647965 Nr: 8407-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDICE MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6.288-A

 Vistos em correição.

Cuida-se de PEP do recuperando ELDICE MENDES DE SOUZA, condenado 

ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, tendo o regime suspenso cautelarmente em virtude de não estar 

cumprindo as condições fixadas para o semiaberto (fls. 113/114).

Todavia, verifica-se do sitio eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, 

bem como do sistema Apolo, certidões de comparecido do recuperando 

nos meses em que esteve solto.

Desse modo, tendo em vista que o recuperando vinha comparecendo em 
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Juízo para justificar suas atividades, o que demonstra que o sentenciado 

não pretende se furtar do compromisso com a justiça, tenho que não 

persiste mais a necessidade da segregação do sentenciado.

Assim, considerando ainda que o remanescente da pena a ser cumprida é 

inferior a 01 (um) ano, chamo o feito à ordem e REVOGO a decisão de fls. 

113/114, para que o recuperando possa dar o cumprimento da pena no 

regime status quo ante.

Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para cumprimento da 

pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não estiver preso.

Por fim, consigna-se que no ato do cumprimento deverá o Sr. Oficial de 

Justiça indagar ao sentenciado acerca do endereço onde poderá ser 

encontrado, o que deverá ser certificado.

Intime-se o recuperando e a defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 610671 Nr: 934-26.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CAMPOS SILVA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15.261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075, ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA - 

OAB:7130, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - OAB:15.261/MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 24/05/2018

Dados Gerais

Execução Número: 934-26.2013.811.0064

Nome Reeducando: Willian Campos Silva Vilela

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 14a 0m 0d 25/01/2010 09/07/2010 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 0a 8m 0d 06/06/2010 06/06/2010 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

06/06/2010 09/07/2010 33 dias deu inicio ao cumprimento da pena do 

hediondo

Total de dias interrompidos: 33

Dias Remidos

Remições

Observações

7 fls. 84

151 fl. 212

8 fl. 229

38 fl. 236

Data de Prisão Definitiva: 06/06/2010

Total da Pena: 14a 8m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 30/04/2015

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 22/07/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

30/04/2015 + 3a 9m 13d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 204 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(30/04/2015 - 06/06/2010) - 0a 1m 3d

(4a 10m 24d) - 0a 1m 3d = 4a 9m 21d

Data base para Livramento Condicional 09/07/2010

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 11/08/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

09/07/2010 + 9a 6m 20d + 0a 1m 3d - 0a 0m 0d - 204- 1

Pena Restante a partir da data Atual 6a 2m 22d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

06/06/2010 + 14a 8m 0d + 0a 1m 3d - 0a 0m 0d - 204- 1

Pena Cumprida até data Atual 7a 10m 15d

Data do Término da Pena: 16/08/2024

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 673496 Nr: 5608-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLVEM CRISTYAN ALVES BECALETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Intimação para a defesa, acerca do calculo de pena a seguir transcrito:

Execução Número: 5608-71.2018.811.0064

Nome Reeducando: Kellvem Cristyan Alves Becaleto

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 7a 8m 0d 04/10/2017 04/10/2017 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 780

Data de Prisão Definitiva: 04/10/2017

Total da Pena: 7a 8m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 04/10/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 27/10/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

04/10/2017 + 3a 0m 24d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(04/10/2017 - 04/10/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 04/10/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 13/11/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

04/10/2017 + 5a 1m 10d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 7a 0m 12d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

04/10/2017 + 7a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 7m 17d

Data do Término da Pena: 03/06/2025

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 637640 Nr: 8449-44.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130, Maria de Fatima Gomes 

Coelho - OAB:18452, RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:13301-A

 Intimação da defesa contituida nos autos ,acerca do calculo de pena 

transcrito abaixo:

 Execução Número: 8449-44.2015.811.0064

Nome Reeducando: Joelson Gomes Martins

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 21a 0m 15d 30/08/2010 04/09/2015 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 0

Dias Remidos

Remições
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Observações

75 Fls. 105-143-144-148

79 fl. 188

23 fl. 188

25 fl. 189 não homologada

Data de Prisão Definitiva: 04/09/2015

Total da Pena: 21a 0m 15d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 17/09/2014

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 29/07/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

17/09/2014 + 8a 5m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 202 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(17/09/2014 - 04/09/2015) -0a 0m 0d+0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d+0a 0m 0d= 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 04/09/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 23/02/2029

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

04/09/2015 + 14a 0m 10d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 202- 1

Pena Restante a partir da data Atual 17a 7m 15d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

04/09/2015 + 21a 0m 15d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 202- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 10m 9d

Data do Término da Pena: 29/02/2036

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676017 Nr: 7886-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO MARTINS - OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Carlos Augusto da Silva 

Fernandes, dando-o como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 

nº 11.343/06.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se o acusado para, em 10 dias, apresentar defesa escrita, 

devendo ser questionado se possui advogado constituído e condições de 

constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta vara, devendo ser intimado para apresentar defesa, 

independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Defiro a pretensão aduzida à fl. 29, eis que, consoante cediço, os 

aparelhos telefônicos têm sido comumente usados para a prática do 

comércio espúrio de drogas, então inequívoco a necessidade de se 

conhecer os registros contidos no aparelho celular apreendido de posse 

do denunciado em questão, razão qual determino seja oficiada à DD. 

Autoridade Policial responsável pelas investigações, a fim de que 

encaminhe o aparelho à POLITEC para extração de dados, com posterior 

envio do respectivo laudo a esse juízo.

 V - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676499 Nr: 8305-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793

 I – Determino que seja oficiado imediatamente o Hospital Geral deste 

Município requisitando o laudo de avaliação prévia, anotando-se o prazo 

de 05 (cinco) dias.

II – Após a juntada dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de 

alegações finais.

II – Com a apresentação do laudo e a cota ministerial, voltem-me para 

apreciar o pedido de internação compulsória do drogadito.

 Rondonópolis, 15 de agosto de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em cumulação legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 640938 Nr: 2426-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernadino de 

Mendonça Junior - OAB:16330

 I – Designo o dia 23 de outubro de 2018, às 14h20min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se o réu e as testemunhas indicadas pelo 

Ministério Público as fls. 757.

II – Intime-se a defesa e o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602877 Nr: 576-95.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO ELIAS NARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado ALEXANDRO ELIAS 

NARDES, e o faço com fulcro no art. 107, inc. IV, primeira figura, c/c art. 

30 da lei 11.343/06.Proceda com a devolução do valor apreendido, eis que 

não comprovados nos autos ser de origem ilícita.Após a coisa julgada, 

arquive-se os autos.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 660755 Nr: 9602-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR JESUS DA SILVA, LUZIENE 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 I – Certifique o trânsito em julgado da sentença proferida às fls. 220-228, 

procedendo com o cumprimento de todas as determinações constantes do 

referido decisum.

II – Após, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 624911 Nr: 7306-54.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIS BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDINHO CAMILO DA 

SILVA - OAB:59.300 PR, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17.445 MT

 Trata-se de ação penal em desfavor de Jeferson Luis Bergman, 

instaurada para apuração do delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, 

inc. III e V, ambos da lei 11.343/06. Toda a instrução processual do 

presente feito será realizada via carta precatória, na qual já foram 

inquiridas ambas as testemunhas de acusação, fls. 147 e 160. Na 

sequência a nobre defesa postulou para que o interrogatório do réu seja o 

último ato do processo, para tanto requereu que fosse oficiado à comarca 

de Laranjeiras do Sul, a fim de que fosse cancelada audiência de 

interrogatório, a fim de que fossem primeiramente inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa.

 Pois bem, compulsando os autos verifico que as testemunhas de 

acusação já foram inquiridas, inclusive segue mídia contendo depoimento 

da testemunha Daniel Campos Freire, obtido junto ao sítio eletrônico do 

Tribunal de Justiça do Paraná, através da chave de segurança fornecida 

por aquele juízo.

 Todavia, não vislumbro nos autos a expedição de carta precatória as 

testemunhas de defesa arroladas à fl. 88. Desse modo:

 I – Considerando que o endereço das testemunhas defensivas pertence à 

comarca de Laranjeiras do Sul, vez que Rio Bonito do Iguaçu é distrito de 

referida comarca, proceda com o aditamento da missiva expedida à fl. 

127, solicitando ao juízo deprecado que proceda com a inquirição das 

testemunhas de defesa antes do interrogatório do acusado.

II – Cientifiquem as partes.

III – Com o retorno da precatória devidamente cumprida, abra-se vista do 

feito às partes para apresentação de memoriais escritos.

IV - Após, volvam-me os autos conclusos para sentença

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 627081 Nr: 84-98.2015.811.0064

 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): IVANILDO DOS SANTOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B

 Trata-se de ação penal em desfavor de Ivanildo dos Santos Figueiredo. 

Encerrada a instrução processual, concedido às partes o prazo para 

apresentação dos memoriais. O representante do Ministério Público 

informou, a fl. 98, acerca da impossibilidade de reprodução da mídia da 

audiência realizada as fls. 94. Breve relato.

Pois bem, verificada a impossibilidade da reprodução da mídia encartada, 

possivelmente por estar àquela corrompida, foi possível a realização de 

confecção de novo CD, o qual segue anexo. Assim:

 I – Segue em anexo nova mídia da audiência realizada.

II – Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem memoriais.

III – Após, voltem-me para sentença.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 669873 Nr: 2393-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: nº 2393-87.2018.811.0064 – Código 669873.

Vistos etc.

DEFIRO na íntegra o parecer do Ministério Público de fl. 106.

Diante disso, nos termos do Artigo 485, III, c.c § 1º, do Código de Processo 

Civil DETERMINO intimação pessoal da parte autora para manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 15 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 623147 Nr: 6062-90.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MOREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANI - OAB:17.202

 Código: 623147

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de fls. 70, redesigno a solenidade para o 

dia 02/07/2019, às 17h.

Às providências.

 Cumpra-se, observando-se o endereço de fls. 66.

Rondonópolis, 14 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641233 Nr: 2710-56.2016.811.0064

 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: RJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19490-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, SOUVENIR DAL'BÓ JUNIOR - 

OAB:11.058

 Processo nº 2710-56.2016.811.0064 (Código 641233)

Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 

135/142.

Após, intime-se o requerente Rinaldo José Bizerra para assinar o termo de 

guarda definitiva dos menores Myllena Gonçalves Bizerra e João Pedro 

Gonçalves Bizerra, nos termos do Artigo 32 da Lei 8.069/90 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.

Em seguida, proceda-se a conversão deste processo de conhecimento 

em execução de sentença, conforme já determinado na sentença de fls. 

135/142.

 Anoto, ainda, que a secretaria deverá comunicar ao Cartório Distribuidor 

da conversão para as devidas providências.

Com efeito, enquanto o rito do Artigo 528 do CPC contempla a possibilidade 

de coerção pessoal (prisão) do devedor para o caso de inadimplemento 

do débito, o rito processual do Artigo 523, do Código de Processo Civil 

impõe ao devedor o acréscimo da pena de multa de 10% (dez por cento).

Assim, patente à incompatibilidade entre os ritos, o que torna inviável a 

cumulação desses dois procedimentos no mesmo feito (Artigo 327, §1º, III, 

do CPC).

 Diante disso, a cumulação de ritos gera tumulto processual, razão pela 

qual faculto à parte exequente Kézia Gonçalves de Bastos para que no 

prazo de 15 (quinze dias), esclareça quais alimentos executará nesta 

demanda (se os atuais ou os pretéritos), considerando principalmente o 

cumprimento de sentença 7980-27.2017.811.0064 (Código 658915) já em 

tramite perante este Juízo.

 No mais, a exequente deverá apresentar memória de cálculo discriminado 

do débito referente apenas ao período que optar executar, bem como 

retificar o valor da causa, sob pena de indeferimento consoante Artigo 

321 do CPC.
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Após o cumprimento de todas as deliberações supra, com ou sem a 

juntada dos petitórios pertinentes, o que deverá ser certificado, 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 14 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634517 Nr: 5855-57.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT, MARCIO ANTONIO GARCIA 

- OAB:12104/MT, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - OAB:13.965

 Código: 634517

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de fls. 76, redesigno a solenidade para o 

dia 30/01/2019, às 16h.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 614896 Nr: 5548-74.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 614896

Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO os pedidos de desistências de oitiva da vítima, 

conforme se verifica de fls. 102 e fls. 104.

Ademais, considerando que foi aplicado o Artigo 367 do Código de 

Processo Penal, em relação ao acusado, consoante se verifica de fls. 

101/vº, declaro encerrada a instrução processual e, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às 

partes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 14 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633800 Nr: 5279-64.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

KINDELLY RAMONY FERREIRA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RAFAEL SOARES DE MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, Maria de Fatima Gomes Coelho - OAB:18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Código: 633800

Vistos etc.

Considerando os memoriais apresentados pela assistente de acusação 

(fls. 93/99), bem como pelo Ministério Público (fls. 100/104), intime-se a 

defesa do acusado para que apresente os memoriais da defesa, no prazo 

previsto em lei, sob pena de oficiar à OAB.

 Após tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 15 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644976 Nr: 5930-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Código: 644976

Vistos etc.

 Ante o teor do requerimento de fls. 122, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 646767 Nr: 7456-64.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO LEVINO TELES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, defiro o pedido de fls. 56, e com fulcro nos Artigos 107, 

inciso IV, 109, inciso VI c/c Artigo 110, § 1º e 115, todos do Código Penal 

Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de OTÁVIO LEVINO 

TELES CORREIA, devidamente qualificado nos autos, em razão de ter 

ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao(s) 

delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito. Transitada em julgado 

esta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Outrossim, determino que proceda-se com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se. Às providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 15 de Agosto de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661809 Nr: 10414-86.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cristiano Alves Lopes 

- OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10414-86.2017.811.0064 (Código 661809)

Vistos etc.

DEFIRO na íntegra o parecer do Ministério Público de fl. 42.

Diante disso, nos termos do Artigo 485, III, c.c § 1º, do Código de Processo 

Civil DETERMINO intimação pessoal da parte autora para manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Após, conclusos para as providências cabíveis.
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Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 15 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661808 Nr: 10413-04.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cristiano Alves Lopes 

- OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10413-04.2017.811.0064 (Código 661808)

Vistos etc.

DEFIRO na íntegra o parecer do Ministério Público de fl. 42.

Diante disso, nos termos do Artigo 485, III, c.c § 1º, do Código de Processo 

Civil DETERMINO intimação pessoal da parte autora para manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Após, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 15 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653945 Nr: 3511-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) ISTO POSTO, em consonância com os pedidos de fls. 50/51, 

reconheço a ilegitimidade passiva do acusado Rogério Santos Pereira, 

ante o disposto no Artigo 564, II, do Código de Processo Penal e, 

consequentemente, determino o imediato arquivamento do presente feito, 

mediante as anotações e formalidades legais. Por fim, considerando a 

presente decisão, fica cancelada a audiência aprazada para o dia 

15/05/2019.Notifiquem-se. Às providências. Cumpra-se, com urgência. 

Rondonópolis, 15 de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 614898 Nr: 5550-44.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 Código: 614898

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 97.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 322186 Nr: 374-26.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO MORAES - OAB:4732

 Código: 322186

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 229, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 15 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 615261 Nr: 5922-90.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Código: 615261

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 197, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 15 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662130 Nr: 10680-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLA ESTELA MIRANDA PORTO 

- OAB:22325/O, PATRÍCIA KARIN CAMPOS - OAB:OAB/MT 20044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLA ESTELA MIRANDA 

PORTO - OAB:22325/O, PATRÍCIA KARIN CAMPOS - OAB:OAB/MT 

20044

 (...)ISTO POSTO, CONDENO o acusado EMERSON LOPES DA SILVA, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção pelo crime de ameaça, 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.(...)Ademais, 

FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos 

danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do 

Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , 

bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (...) 

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas, que devem ser 

calculadas pela Contadoria Judicial.Intime-se a vítima do conteúdo da 

presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código 

de Processo Penal, o réu e o Defensor, 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 

(Artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal); 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 
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necessárias.Após, arquivem-se estes autos, com as baixas 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

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.: 678683 Nr: 10276-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ROBERTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11.152

 Código: 678683

 Vistos etc.

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante delito de Cleber Roberto 

Ferreira da Silva, pela suposta prática dos crimes descritos nos Artigos 

140, 147, 163, § único, I, 329 e 330, todos do Código Penal, na forma da 

Lei nº 11.340/06.

O presente auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade 

competente em 12/08/2018, conforme consta de fls. 05.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, consigno que não foi realizada a audiência de custódia 

prevista nos termos do Artigo 1º, incisos I, II e III, do Provimento nº 

12/2017-CM do TJMT, tendo em vista que o indiciado encontra-se 

internado no Hospital Regional desta Comarca, em razão de ter sido 

alvejado por disparo de arma de fogo pelos policiais militares, quando de 

sua detenção, tendo em vista que reagido à prisão, conforme de 

depreende do ofício de fls. 04.

 Assim sendo, diante da impossibilidade da realização da audiência de 

custódia, passo a analisar o auto de prisão em flagrante.

 Depreende-se que, o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela 

autoridade competente, no mesmo dia da prisão do autuado, 

caracterizando o estado de flagrância previsto no Artigo 302, inciso I, do 

Código de Processo Penal.

 Foram observados os incisos LXII e LXIII do Artigo 5º da Constituição 

Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra a Juíza 

competente, sendo-lhe assegurada assistência de advogado e a 

comunicação do fato à sua família.

Ouviram-se o condutor, as testemunhas, a vítima e o conduzido, lançada a 

respectiva assinatura e entregue ao indiciado, conforme recibo por este 

assinado, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa, 

razão pela qual HOMOLOGO a prisão do indiciado.

Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para que manifeste 

sobre a decretação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade 

provisória ao indiciado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Agosto de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713058 Nr: 8157-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNO PORTAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 Intimação do Patrono da empresa Indiciada TECNO PORTAS LTDA ME, 

para no prazo de (05) cinco dias, apresentar alegações finais nos autos 

na forma de memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775650 Nr: 4513-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNECAT MADEIRAS LTDA, SÃO JOÃO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833, OSMAR DOS SANTOS BORGES - OAB:16.648/MT, 

VANDERSON PAULI - OAB:13.534/MT

 Vistos etc. Redesigno o presente ato para o dia 09 de outubro de 2018 às 

14h00. Oficie Sra. Gestora ao juízo deprecado, informando a nova data 

para realização da audiência. Requisite a testemunha João Batista da 

Costa, arrolada pelo Ministério Público, na forma orientada pela e. 

Corregedoria de Justiça. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Saem os 

presentes intimados.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002120-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALCIONE LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003161-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CAMARGO (EXECUTADO)

 

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 de penhora, 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 
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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: 1013743-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CLAUDIO GENTILIN ADAO (EXECUTADO)

RITA PETTERSEN CUSTODIO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 84,00 (oitenta e 

quatro reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011555-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES OESTE PAULISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BOEING (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 201963 Nr: 4462-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINA CECILIA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:205961

 Ex positis, com fincas nos fundamentos anteriormente lançados, ACOLHO 

PARCIALMENTE a exceção de executividade apresentada, além das 

correções ex officio, para determinar que o cumprimento da sentença se 

concretize nas bases e condições suso estipuladas, no prazo assinalado, 

cientificadas as partes de que a ausência dos cálculos mencionados 

implicará no arquivamento dos autos sem mais delongas ou na admissão 

daqueles que a parte contrária coligir. Com o aporte dos cálculos e de 

prováveis postulações, conclusos os autos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 175282 Nr: 10861-03.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR LEVY PACHECO, MEIRE SIMONI MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALÍCIO CUSTÓDIO DOS SANTOS, 

CLARICE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 Isto Posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito, julgo procedente, em parte, o pedido formulado 

por Igor Levy Pacheco e Meire Simoni Martinez em face de Natalício 

Custódio dos Santos e Clarice Oliveira dos Santos para manter a cláusula 

penal, porém reduzindo-a 6% (seis por cento) do valor total do bem 

negociado, estabelecido pelas partes em R$ 150.000,00, a importar multa 

devida pelos embargantes/executados aos embargados/exequentes de 

R$ 9.000,00 (nove mil reais), com incidência de juros e correção 

monetária, nas bases retro explicitadas. Tendo, in casu, havido 

sucumbência reciproca, impositiva a condenação de ambas a pagarem 

custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da 

parte adversa, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, a teor do 

art. 85, § 2.° e seus incisos, do CPC. Tudo na proporção de 3/5 por conta 

dos embargantes e 2/5 por conta dos embargados.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 saudações.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° 5497-50.2012.811.0015, cód. 170435, arquivando-se 

estes, a serem desapensados, seguindo-se lá a execução, inclusive 

quanto às verbas sucumbenciais.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170435 Nr: 5497-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALÍCIO CUSTÓDIO DOS SANTOS, CLARICE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR LEVY PACHECO, MEIRE SIMONI 

MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o julgamento dos embargos à execução correntes no 

autos cód. n.° 175282 nesta data, que alterou significativamente o valor 

desta execução, após o seu trânsito em julgado, intime-se a parte 
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exequente para atualizar o valor do crédito, nas bases lá estipuladas, e 

dar andamento ao processo, requerendo o que for de seu interesse em 10 

dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 173731 Nr: 8980-88.2012.811.0015

 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: NATALÍCIO CUSTÓDIO DOS SANTOS, CLARICE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR LEVY PACHECO, MEIRE SIMONI 

MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A

 Vistos etc.

O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em tempo razoável 

solução integral de mérito, sem excluir da apreciação jurisdicional ameaça 

ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que 

todos os sujeitos processuais cooperem entre si, com isonomia e paridade 

de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição das partes, sem o descarte nem 

mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre 

outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC.

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios.

Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição das partes, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09 de outubro 2018 às 13:30 

horas, a ser conduzida por este magistrado.

As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 129592 Nr: 8807-35.2010.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODONOP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretende a parte requerente a consulta dos sistemas informatizados 

BACENJUD e INFOJUD, com a finalidade de localizar o paradeiro do bem 

sub judice.

 Tais sistemas não tem essa finalidade, mas sim de localizar pessoas. E, 

como tal, se a pessoa, mesmo jurídica, está com o bem, achando-a, em 

tese, o bem será localizado.

 Neste sentido, DEFIRO o pleito de p. 132, com o fito de localizar a parte 

requerida, e, assim sendo, expeça-se mandado de busca e apreensão.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 332522 Nr: 11116-48.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITAN ELGER & ELGER LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Designo o dia 30 de agosto de 2018, às 14:30 horas, para inquirição de 

testemunha.

Informe o juízo deprecante, para fins das intimações de estilo.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 175673 Nr: 11292-37.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PADOVAN JUBILEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício do exequente, de modo menos oneroso para o 

executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte executada Adriano 

Padovan Jubileu, inscrito no CPF nº 290.441.368-52, até o limite do crédito 

em execução, na quantia de R$ 19.712,43 (dezenove mil, setecentos e 

doze reais e quarenta e três centavos). Se exitoso o bloqueio de 

importância, determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182730 Nr: 3708-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCLADAS-SCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMTM, JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício do exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 
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gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional.Logo, PROCEDA-SE à pesquisa 

on line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, 

em nome da parte executada João Carlos Mezadri Transportes- ME, 

inscrita no CNPJ nº 13.453.978/0001-50 e João carlos Mezdri, inscrito no 

CPF nº 941.184.181-34, até o limite do crédito em execução, na quantia de 

R$ 120.408,86 (cento e vinte mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e seis 

centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferida para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente 

intimação das partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à 

conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.INTIMEM-SE a parte 

executada da constrição realizada nos autos, para que querendo ofereça 

impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do aludido 

Codex..Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado 

valor ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito.Defiro o pedido de p. 146/147. Expeça-se certidão, 

entregando-a ao exequente para fins de protesto ou inscrição nos 

cadastros de restrição ao crédito que lhes interessar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 254227 Nr: 310-22.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE ANDRIELI BENVINDO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 156.187, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/ MT 8530-A, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ação de busca e apreensão proposta por Consórcio Nacional Honda Ltda. 

em face de Caroline Andrieli Benvindo Farias, ambos qualificados.

A parte autora à p. 65 atravessou petição requerendo a extinção do feito 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como a 

baixa da restrição do veículo determinada na decisão de p. 42/44.

É o relatório.

 Julgo.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC.

In casu, nem chegou a ser integrado a lide, pois a parte ré não foi 

encontrada.

A desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus 

legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do 

CPC.

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do mesmo Codex.

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, devendo 

os autos ser encaminhada a contadoria para cálculo. Sem condenação em 

honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade.

Por fim, proceda-se a baixa da restrição judicial lançada via sistema 

renajud no prontuário do veículo objeto do contrato em questão (p. 44).

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.: 252529 Nr: 19636-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEZZI TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE LOPES MACIEL - 

OAB:19480, FERNANDO FREITAS FERNANDES - OAB:19171 MS, HELDER 

GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, (...) Se exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas à parte 

credora para se pronunciar em 05 (cinco) dias. Se aceito o bem 

constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, intimando-se a parte 

executada, inclusive acerca do seu encargo como depositário judicial, 

ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem ser entregue a 

parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário 

judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC. Em se tratando de execução 

judicial, aplicam-se à espécie, por força no art. 711, parágrafo único do 

CPC.Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora 

se pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação 

pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, 

aos demais atos de alienação pela forma que foi indicada.Após, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias.Doutra 

banda, pretende a parte exequente pesquisa online, por meio do sistema 

INFOJUD, de modo a obter a última declaração de imposto de renda, para 

localização de bens do executado. É cediço que tais diligências pela via 

manejada se trata de medida extrema e de caráter sigiloso, exigindo a 

devida cautela para tanto.Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, por 

abandono.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264663 Nr: 6326-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES MARQUES, 

ANA PAULA RUCKS, SÉRGIO BUENO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, TIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, suspendendo o processo até a integral 

liquidação da avença.Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para que se manifeste dando 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo acima 

assinalado sem manifestação, fica ela desde logo cientificada de que sua 

inércia será interpretada como quitação total da quantia acordada e 

consequentemente extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, 

do CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 131353 Nr: 10569-86.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ADEMAR BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que no prazo de 05(cinco) dias, 

recolha guia para emissão de Certidão conforme artigo 828 do CPC, 

conforme dispositivo a seguir transcrito: " Por outro lado, expeça-se 

certidão de admissão de execução, para que o exequente formalize a 

averbação da penhora dos imóveis noticiados no acordo, tal como 

prescrito no art. 828 do CPC."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171375 Nr: 6518-61.2012.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO ESTRELA DO NORTE 

PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pediu a parte autora à p. 83 a citação por edital dos requeridos, vez que 

esta ação navega desde 2012 e até o presente momento não foram 

citados, pois não havia conhecimento de outros endereços, senão 

aqueles colacionados nos autos.

Deferida a busca de endereços da parte demandada através dos órgãos 

conveniados nos termos da r. decisão de p. 84 e p. 87. Contudo, não 

foram diligenciados em todos eles, consoante extratos de p. 88/93 e p. 

113/124.

Desse modo, determino seja feita a busca de endereços já deferida, nos 

demais sistemas, tais como, Bacenjud, Infojud e Infoseg.

Se descortinados os mesmos endereços constantes dos autos ou 

infrutíferas as novas diligências a serem encetadas, defiro desde logo o 

pedido sobredito, a reconhecer que os requeridos estão em lugar incerto e 

não sabido.

 Assim, determino a citação por edital dos requeridos, com prazo de 30 

dias, a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos do Código 

de Processo Civil.

Se devidamente citados, quedarem-se inertes, nomeio-lhes desde logo 

como curador especial o douto representante da Defensoria Pública desta 

Comarca, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

defender os interesses dos requeridos, devendo ser cientificado 

pessoalmente do encargo e de todos os atos do processo em que deva 

atuar.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Taguatinga – DF, com o fito de 

citar o requerido Milton Heitor dos Santos, no endereço fornecido à p. 117.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79620 Nr: 7970-19.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO J. JACOBS (MERCADO CENTRAL), 

RINALDO JOSÉ JACOBS, ELIZABETE FORTUNATO JACOBS

 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: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA QUE DE PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO NO PRAZO DE 5 DIAS, NOS TERMOS DA DECISÃO A SEGUIR 

TRASCRITA: Vistos etc. Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros 

em nome do executado, pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos 

mediante sistema RENAJUD, que defiro. Logo, proceda-se a pesquisa 

online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, 

compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de 

veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas à parte 

credora para se pronunciar em 05 (cinco) dias. Intime-se a parte requerida 

da constrição realizada nos autos, para que querendo ofereça 

impugnação no prazo de 15 dias. Após, cumpridas as diligencias retro, 

intime-se o requerente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, por 

abandono. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86948 Nr: 4367-98.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO M. PATRUNI - 

OAB:4.360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.Custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios arbitrados, 

por conta da parte executada, já liquidados. Determino o levantamento dos 

valores vinculados neste feito (p. 205/207), devendo a transferência ser 

realizada na conta informada na petição de p. 210, mediante a expedição 

de alvará judicial, respeitadas as devidas comunicações e prazos exigidos 

pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 274794 Nr: 12969-63.2016.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer obrigação da parte 

requerida de exibir, como de fato já as exibiu, as cópias das 

propostas/bilhete das apólices de seguro de vida n.º 113303 e n.º 113308, 

certificados n.º 354824548 e 351085037, respectivamente; das condições 

gerais de cada uma; e do formulário de declaração de saúde do segurado. 

Facultado ao banco requerido cobrar da parte autora eventual tarifa 

legalmente estipulada para a hipótese em tela de fornecimento das cópias 

dos documentos almejados.Tendo em vista os princípios da causalidade e 

da sucumbência, condeno a parte requerida a pagar as custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte ex 

adversa, que arbitro estes em 10% do valor atribuído à causa, a teor dos 

arts. 82, 84 e 85 do CPC.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 254297 Nr: 356-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI APARECIDA DE LIMA IAGLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer obrigação da parte 

requerida de exibir, como de fato já as exibiu, cópia da apólice de seguro 

de vida, feita pelo seu falecido esposo, Sr. Gerônimo Iagla, portador do 

CPF n.º 635.696.209-72, e as informações respectivas dela, devidamente 

assinada por ele.Tendo em vista os princípios da causalidade e da 

sucumbência, condeno a parte requerida a pagar as custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que 

arbitro estes em 10% do valor atribuído à causa, a teor dos arts. 82, 84 e 

85 do CPC.No mais, acerca da documentação de p. 103/111, esclareçam 

as partes em 15 dias, com as comprovações que lhes convier, 

cientificadas desde logo de que a inércia implicará no seu 

desentranhamento e restituição a cada qual, com os levantamentos 

devidos, de tudo certificando-se.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.: 192800 Nr: 14513-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDO PEREIRA SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA. - ME, 

LILIAM CRISTINA PICININ, WELLINGTON FERNANDES PICININ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:13894/MT, Rosangela Braga - OAB:18010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de sentença.Autos n.º 14513-91.2013.811.0015 – cód. 

192800Vistos etc.Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito 

ou aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício da parte exequente, de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional.Logo, PROCEDA-SE à pesquisa 

online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, 

em nome da executada Via Distribuição e Comércio Ltda – Me, inscrita no 

CNPJ nº 14.026.089/0001-70, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 12.532,37 (doze mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e 

sete centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferida para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este 

processo, e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, 

informe imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de 

mister.INTIME-SE a empresa executada da constrição realizada nos autos, 

para que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 525, do aludido Codex.Além disso, INTIMEM-SE os executados 

Liliam Cristina Picinin, inscrita no CPF nº 271.586.278-45 e Wellington 

Fernandes Picinin, inscrito no CPF nº 354.085.138-07 do cumprimento de 

sentença, conforme decisão de p. 65, observando-se o endereço em que 

foram citados (p. 47 e 49).Cumpra-se conforme já determinado à p. 80, 

uma vez que se trata de cumprimento de sentença.Defiro o item “a” da 

petição de p. 87, devendo constar no Sistema Apolo o nome do causídico 

ali mencionado para receber as intimações e notificações em nome do 

exequente.Intime-se. Cumpra-se.Sinop – MT, 17 de julho de 2018.Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005221-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue os depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Boa Esperança, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005916-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELVAN DOS REIS MOURAO (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Residencial Lisboa, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006514-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN FERREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ORION TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Centro, na cidade de Santa Carmem/MT, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006125-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & SCHUMANN LTDA - ME (EXECUTADO)

NILSON SCHUMANN (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

LELIA STEFFEN (EXECUTADO)
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Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007617-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX EDUARDO GALEGO OAB - SP259772 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY MACIEL COSTA (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro - Setor Industrial, na cidade de Sinop/MT, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007669-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE ALVES MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007669-35.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Previamente a análise do pedido liminar 

formulado nestes autos, necessária se faz a emenda à inicial, a fim de 

comprovar a mora da parte requerida, haja vista que o documento juntado 

aos autos informa que a correspondência de ID 14524683 não foi 

entregue à parte requerida pelo motivo “não procurado”. 2. A esse 

respeito, a jurisprudência tem se posicionado que a devolução da 

notificação por motivo “não procurado”, somada a tentativa de notificação 

via edital não é suficiente para ensejar a caracterização da mora. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE NÃO 

PROCURADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NÃO EXPEDIDA – MORA NÃO 

CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.A notificação 

válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição 

imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão. 

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto 

supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de 

busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado.” CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, 

Publicado no DJE 11/06/2018). 2. Desta feita, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, 

comprovar a mora da parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 07 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007502-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON TORRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Jardim das Violetas, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007501-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVALDIR BEGNINI (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de Busca e 

Apreensão/Citação, no bairro - Setor Residencial Norte, na cidade de 

Sinop/MT, e , devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001142-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MISSEL (REQUERIDO)

AMANDA CRISTINA SUZIN (REQUERIDO)

 

Certifico que procedi à juntada do AR JJ889131664BR sem o seu devido 

recebimento e segundo a EBCT " Desconhecido" ( Vinicius).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202276 Nr: 4729-56.2014.811.0015

 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: MARLON MENZEL MORITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI DO CARMO SANTOS, JUNIOR CESAR 

DOS SANTOS, L DO CARMO SANTOS - EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 
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RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B, 

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - OAB:OAB/SP 273.528

 Vistos em correição permanente.

1. Inicialmente, reconheço de ofício, a existência de erro material na 

decisão prolatada às fls. 298, onde se lê “(...) ressalte-se que as 

preliminares arguidas nas contestações de fls. 188/207 e fls. 208/224 

foram rejeitadas na decisão de fls. 277/278.”

1.1. Leia-se “(...) ressalte-se que as preliminares arguidas nas 

contestações de fls. 188/207 e fls. 208/224 tiveram sua análise 

postergada para depois do encerramento da instrução processual, 

consoante decisão de fls. 277/278”.

1.2. No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

2. Defiro parcialmente o pedido formulado pelo requerente às fls. 303/306, 

e, por conseguinte, redesigno a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23 de outubro de 2018, às 13h30min.

 2.1. Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por 

eles arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, copia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art, 455, 

§ 1º, CPC).

2.2. A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

3. Por arremate, indefiro o pedido do requerente para inclusão de novo 

ponto controvertido concernente à suposta venda da empresa em 

comento para terceiro estranho sem seu consentimento ou apuração de 

haveres, uma vez que tal pretensão não se coaduna com os pedidos 

estampados na exordial, tratando-se, em verdade, de novação.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 178424 Nr: 14273-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREIRA DA SILVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

manifestar-se quanto as correspondencias devolvidas pela ECT com 

alíneas "Endereço insuficiente","mudou-se","desconhecido". Prazo: 15 

(quinze) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011510-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DAMASCENO DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011510-72.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

11257631). 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, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005486-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005486-91.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FERNANDO DE 

MAGALHAES Vistos, etc... Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, 

ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento 

no Decreto-Lei nº 911/69, contra Fernando de Magalhaes. Antes mesmo 

do recebimento da inicial, o Autor requereu a desistência da ação, 

informando que o Réu quitou o débito, ID. 13949856. Diante disso, e 

considerando que o Réu sequer foi citado, homologo por sentença o 

pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pelo Autor. Proceda-se o levantamento de eventual 

restrição determinada por este Juízo sobre o objeto desta demanda. Com o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se os 

autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000684-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE SOUZA (EXECUTADO)

PAULO LIMA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, nos bairros Menino Jesus 2 e 

Estrada Rosalia, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002357-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR COLOMBO (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, nos bairros Alto da Glória e Setor 

Industrial, 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.
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007202-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHLINDWEIN (RÉU)

MARIETA KLASSMANN SCHLINDWEIN (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Projeto de Assentamento 

Wesley Manoel dos Santos, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005543-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER BIRTCHE (REQUERIDO)

IMOV CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência solicitada pela Oficiala de Justiça no ID 

14360715,no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior devolução da deprecata, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 316011 Nr: 195-30.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEVIR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE DA SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA RAMOS - 

OAB:22.994/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado do autor Dr. GILBERTO DA SILVA 

RAMOS para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de citação e intimação, no bairro 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.

Por oportuno, informo que a guia e comprovante de recolhimento de 

custas e taxas judiciárias emitida em 28/11/2018, refere-se apenas à 

custas de distribuição da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255304 Nr: 1016-05.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSECLER DA ROSA - 

OAB:20.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. ROSECLER DA ROSA para que no prazo 

de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito acerca 

da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 114, que poderá 

ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, bem como, no 

mesmo prazo diga se seu constituinte comparecerá à audiência designada 

independente de intimação ou dê prosseguimento aos autos da carta 

precatória nº 899-46.2018.811.0111 da Vara ùnica da Comarca de Matupa 

- MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171760 Nr: 6876-26.2012.811.0015

 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: CONSTANTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DE SOUZA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr.FABIANO PAULO CONSTANTINI para que, 

no prazo de cinco dias requeira o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232282 Nr: 7045-08.2015.811.0015

 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: MOZART RODRIGO PERTUZZATTI, SAMARA SAGGIN 

PERTUZZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVANI JULIO MARCINIAK, DORLISETE 

TERESINHA FERNANDES, VILSO TOZI, FLÁVIO WERLANG, TOZI IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, ELIANA MACIEL ESCOBAR - OAB:16695/MT, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 Intimar a advogada dos requeridos (Vilso Tozi e Flavio Werlang) para 

manifestar-se no prazo de 03( três) dias, tendo em vista que a carta de 

intimação do Requerido Flávio, para a audiência, retornou sem o devido 

recebimento com a informação da EBCT "mudou-se"(151vº), sob pena de 

ser aplicado o disposto no art. 274, § único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170832 Nr: 5911-48.2012.811.0015

 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: PAULO RENATO COELHO, TÂNIA MARA MATTOS 

COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALMIR DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Intimar a advogada dos autores. Dra. XÊNIA M. ARTMANN GERRA para 

que no prazo de 03 (três) dias se manifeste com relação à não inquirição 

das testemunhas Francisco e Daniel, conforme carta precatória devolvida 

e encartada às fls. 392/412 dos autos.
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013773-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PENHA CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1013773-77.2017.8.11.0015 Certifico e dou fé que 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 09/11/2018, às 13 horas, 

a ser realizada pela Conciliadora, no Fórum local de Sinop-MT (sala 40). 

Sinop-MT, 16 de agosto de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258938 Nr: 3056-57.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON TEODORO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA, 

ABRIICAM - ATIVIDADE BRASIL. DE INVEST. NA IND., COM. E AGRONEG. 

MUNDIAL LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI BATISTELLA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14712, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

PARTE AUTORA para em quinze dias manifestar sobre impugnação de fls. 

116 a 223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 176999 Nr: 12764-73.2012.811.0015

 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: ELIANE SALETE KUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO ILTOL ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

AUTORA para em cinco dias manifestar sobre correspondências 

devolvidas (fls. 238 a 242).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187648 Nr: 8906-97.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HAMILTON LEMOS SOARES - ME, JOSE 

HAMILTON LEMOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo a 

REQUERENTE para em cinco dias manifestar sobre correspondências 

devolvidas (fls. 198/199) e caso requeira expedição de mandado, para, no 

mesmo prazo efetuar o recolhimento da(s) diligência(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214855 Nr: 14794-13.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DEMBINSKI MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO as 

PARTES para em quinze dias manifestarem sobre laudo de fls. 138 a 141.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199363 Nr: 2098-42.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ROCHA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO as 

PARTES para em quinze dias manifestarem sobre laudo de fls. 177 a 182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 332137 Nr: 10871-37.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO 

- OAB:OAB/19.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 333775 Nr: 11968-72.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRIGORY BULAD, ADELINA MARIA BULAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ENCANTADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:MT/8244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando cópia da contestação, da 

impugnação à contestação, bem como da procuração do advogado (Dr. 

Jorge Balbino da Silva), sob pena de devolução da Carta Precatória.

Após, voltem-me os autos conclusos para a designação da audiência para 

a inquirição da testemunha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168069 Nr: 3008-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ANTONIO CANAVER, ELIZANGELA GUIMARÃES 

CIARINI CANAVER, ELIZANGELA GUIMARÃES CIARINI CANAVER, 
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MARIANA CIARINI CANAVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES 

ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A, ADRIANO VALTER DORNELES DIAS - OAB:9.084-A, 

GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - OAB:19757/O, ROGÉRIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:10.914-B, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - 

OAB:11406/O, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:OAB/MT 

11.406

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 94/98.

Intimem-se a parte executada para efetuar o pagamento dos honorários 

advocatícios, conforme a sentença de fls. 83/88, observando o cálculo 

indicado às fls. 95, 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, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 96/97.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 26097 Nr: 4247-31.2002.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRGDM, AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:MT-4.822-A, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABÍOLA PASINI - OAB:5.033-MT, VASCO RIBEIRO 

GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:MT 3.665-A

 Nos termos do art. 921, III c/c §1º do CPC, suspendo os autos pelo 

período de 01 (um) ano.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 332899 Nr: 11384-05.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:13372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 Com fulcro no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita para o processamento e julgamento deste feito, por motivo de 

foro íntimo.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167305 Nr: 2159-68.2012.811.0015

 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: RUBENS MAURO BARRAGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERÁVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 Defiro o pedido de fls. 191. Para tanto, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos cálculo atualizado do débito.

 Com a planilha atualizada, expeça-se o necessário, mediante pagamento 

das custas correspondentes.

Após, permaneça-se os autos em arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a juntada do comprovante de quitação do débito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189138 Nr: 10463-22.2013.811.0015

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZZAROTTO E CIA LTDA. - REALIZA 

VIAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se carta de citação para o endereço encontrado às fls. 103.

Ademais, com relação ao pedido de citação por hora certa, verifico que 

esta somente deverá ocorrer caso o oficial de justiça, na análise do caso 

concreto, observar a existência dos elementos subjetivos previstos no art. 

252 do CPC, não cabendo ao juiz deferir o pedido.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184566 Nr: 5650-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS NORTÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072

 INTIMAÇÃO do EXECUTADO da decisão de fls. 116: "Tendo em vista o 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores através do sistema 

BACENJUD, dando conta de que foram localizados ativos financeiros, 

ainda que em valor inferior ao débito, bem como considerando o disposto 

no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, 

pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada em 

08/08/2018, no valor de R$ 4.850,37 (quatro mil, oitocentos e cinquenta 

reais e trinta e sete centavos). A parte executada poderá se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, 

ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC). Após, 

intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 10 (dez) dias, quando 

deverá apresentar planilha atualizada do débito para análise do pedido de 

fls. 101/102. Intimem-se."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009802-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PEREIRA DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009802-84.2017.8.11.0015 Defiro o pedido de ID nº 

12431956. Expeça-se mandado de busca, apreensão e citação da 
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requerida no endereço informado, conforme decisão de ID nº 10037866, 

devendo o requerente fornecer os meios ao seu cumprimento. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001823-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSEBIO ZONTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001823-37.2018.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

ID nº 13433191, suspendendo o feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, 

intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008035-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P R COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FARIAS PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008035-74.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011804-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES FELIPE TRENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE MARIA MANFRIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011804-27.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 12438094. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem ju lgamen to  do  mér i t o ,  o  P r o c e s s o 

1011804-27.2017.8.11.0015 – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR 

ANTECEDENTE, movida por CHARLES FELIPE TRENTINI em face de 

ZENAIDE MARIA MANFRIN. Transitada esta em julgado, pagas as custas 

remanescentes, se houver, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250780 Nr: 18697-22.2015.811.0015

 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: GRDF, LGSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Orli Macedo Melo - 

OAB:20.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e do Provimento n° 56/2007-CGJ , 

encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) 

da Parte Autora para manifestar-se quanto a certidão negativa de fls. 40, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200295 Nr: 2956-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCFM, ACFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE SINOP - 

MTJUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕESDADOS 

DO PROCESSO:Processo: 2956-73.2014.811.0015Código: 200295Vlr. 

Causa: R$ 675,42Tipo: CívelEspécie: : Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHOPolo Ativo: KAREN 

CRISTINA FERNANDES MANN E ALCIONE CARDOSO FERNANDES 

SOARESPolo Passivo: WILSON VALDECIR MANNCERTIDÃO DE CRÉDITO 

JUDICIAL PARA PROTESTOCertifico que Karen Cristina Fernandes Mann 

Filiação: Alcione Cardoso Fernandes Soares e Wilson Valdecir Mann, 

brasileiro(a), menor, representada por sua genitora Alcione Cardoso 

Fernandes Soares, Cpf: 024.411.981-30, Rg: 2388768-0 Filiação: Cenilo 

Cardoso Soares e Maria de Lourdes Fernandes, brasileiro(a), solteiro(a), 

empr. domestica, Endereço: Rua Projetada M, Qda 37, Ote 47, Bairro: 

Daury Riva, Cidade: Sinop-MT é credor do valor de R$ 821,02 (oitocentos 

e vinte e um reais e dois centavos), que deve ser atualizado desde 

12/2017, devido pelo Wilson Valdecir Mann, Cpf: 012.913.561-50, Rg: 

6196427-4 Filiação:, brasileiro(a), operador de maquina, Endereço: Rua 

Central, Nº15, Bairro: Novo Jardim, Cidade: Sinop-MT, conforme 

decisão/despacho de 16/07/2018 proferida nos autos da Execução de 

Alimentos n. 2956-73.2014.811.0015 – Código: 200295 e constitui título 

executivo, nos termos do artigo 528, §§ 1º e 3º do Código de Processo 

Civil.DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Acolho o 

pedido Ministerial de fls. 68/69 no tocante ao protesto dos valores 

alimentares devidos e, por conseguinte, oficie-se ao Cartório de 

Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos desta Comarca para que 

proceda ao protesto judicial em nome do executado, nos termos do art. 

528, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil. 2. Por fim, intime-se a parte 

autora para se manifestar sobre o parecer do Ministério Público quanto ao 

pedido de prisão (fls. 68/69), em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 
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3. Após, retorne o feito concluso. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214300 Nr: 14428-71.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDS, DCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE SINOP - 

MTJUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕESCARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL ITINERANTE (CPC, ART. 262)PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 05 DIASDEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE SINOP - 

MTDEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE NOVO HAMBURGOS - 

R S D A D O S  D E  O R I G E M N º  D O  P R O C E S S O : 

1 4 4 2 8 - 7 1 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 1 5 E S P É C I E :  E X E C U Ç Ã O  D E 

ALIMENTOS->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL->PROCESSO DE 

EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHOPARTE AUTORA: Rafael 

Silveira da Silva Filiação: Débora Cristina Silveira e Rogério da Silva, 

brasileiro(a), , menor, Endereço: Rua 12, Bairro: Jd. Terra Rica, Cidade: 

Sinop-MT e Débora Cristina Silveira, Cpf: 03144233030, Rg: 211528567-4 

Filiação: Raul José Silveira e Semilda Silveira, data de nascimento: 

03/02/1992, brasileiro(a), natural de São leopoldo-RS, convivente, 

chapeira, Endereço: Av. Maringa, 12, Bairro: Jardim Terra Rica, Cidade: 

Sinop-MTADVOGADO: MAYARA TONETTI GALIASSI SCHEID WEIRICH / 

CINTIA MARY DUTRA BELINI (UNIJURIS -UNIC)PARTE RÉ: Rogério da Silva 

Filiação: Altivo da Silva e Marli Justen da Silva, brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Costa Rica Nº 105, Bairro: Santo Afonso, Cidade: Novo 

Hamburgo-RSADVOGADO:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SULDADOS PARA O CUMPRIMENTOFINALIDADE: INTIMAÇÃO 

da parte executada, adiante qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o início do pagamento da dívida, imediatamente, conforme proposta 

realizada nas fls. 50/51, cuja cópia segue em anexo.ADVERTÊNCIAS: O 

valor deverá ser depositado na conta de nº 00023713-8, Agência nº 0854, 

Banco: Caixa Econômica Federal, em nome de Débora Cristaina Silveira. 

DESPACHO/DECISÃO; Cópia em Anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182637 Nr: 3611-79.2013.811.0015

 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: JOÃO MORGADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN LUCAS WEIRICH FERRI MORGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - MT - OAB:

 Ante o exposto, no que refere à ação sob n. 11100-02.2015.811.0015, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados 

na inicial e, consequentemente, declaro que o requerente João Morgado 

Neto não é o pai biológico do requerido Jhonatan Lucas Weirich Ferri 

Morgado, determinando a retificação do assento de nascimento do 

requerido, com a exclusão do nome do requerente e dos avós paternos, 

ficando o autor exonerado da obrigação alimentar. Condeno o requerido 

Jhonatan Lucas Weirich Ferri Morgado ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que 

arbitro, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, em face da 

gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento ao requerido (art. 99, § 

3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 

98, § 3º, do CPC.Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente, para que retifique o 

assento de nascimento de Jhonatan Lucas Weirich Ferri Morgado, 

excluindo-se o nome do requerente João Morgado Neto e dos avós 

paternos, bem como o seu patronímico “Morgado”, passando o requerido a 

se chamar Jhonatan Lucas Weirich Ferri, permanecendo os demais dados 

inalterados.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.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.: 254281 Nr: 342-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGMR, GDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

OAB:DEF. PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Ante a inexistência de conta bancária pertencente ao executado, 

conforme extrato emitido pelo Sistema BACENJUD, determino a intimação 

da parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, formule os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito.

2. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 3. Após, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002363-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. KATSUYAMA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA OAB - 704.771.911-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002363-85.2018.8.11.0015 AUTOR: 

W. S. KATSUYAMA - ME REPRESENTANTE: WELLINGTON SEIJI 

KATSUYAMA RÉU: MUNICIPIO DE SANTA CARMEM 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 da Procuradora Jurídica 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 – Por fim, 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002409-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIONETE APARECIDA FERNANDES DE MOURA DAMASCENO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002409-74.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: LIONETE APARECIDA FERNANDES DE MOURA 

DAMASCENO REQUERIDO: 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 da Procuradora Jurídica 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 – Por fim, 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002386-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARILTON SMIDERLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE E BUFFET MM LTDA - ME (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002386-31.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ARILTON SMIDERLE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, RESTAURANTE E BUFFET 

MM LTDA - ME 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 da Procuradora Jurídica 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 – Por fim, DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015). Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004402-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004402-55.2018.8.11.0015 AUTOR: 

WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA RÉU: MUNICIPIO DE SANTA CARMEM 

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 da 

Procuradora Jurídica 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 – Por fim, DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015). Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005053-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEGER DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO OAB - MT0014027S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005053-87.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ELIEGER DE PAULA RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE 

MATO GROSSO - SEDUC 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 da Procuradora Jurídica 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 – Por fim, DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015). Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001851-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA EUNICE DE MEDEIROS PAGLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001851-05.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: LUCIA EUNICE DE MEDEIROS PAGLIARI REQUERIDO: 

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 da Procuradora Jurídica 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 – Por fim, DEFIRO o pleito de 
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015). Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001575-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001575-71.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA REQUERIDO: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. I – CIENTE da 

DECISÃO de AGRAVO DE INSTRUMENTO de ID. 14026367; II – 

CERTIFIQUE-SE quanto EVENTUAL decurso do PRAZO para 

APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO; III – Após, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) 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 DECISÃO DE 

SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; IV – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013100-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA LEMKE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013100-84.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LOTERICA LEMKE LTDA - EPP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – DEFIRO o PETITÓRIO de ID. 14758224 e DETERMINO a EXPEDIÇÃO 

de CARTA PRECATÓRIA para INTIMAÇÃO PESSOAL do Diretor de 

Veículos do DETRAN/MT, Sr. Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro, a fim de 

que CUMPRA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a DECISÃO LIMINAR 

de ID. 10945467, sob pena de IMPOSIÇÃO de MULTA DIÁRIA à sua 

pessoa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando AUTORIZADO, 

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 

e artigo 11, inciso II, da L.I.A); II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007073-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mario Eduardo Marquardt OAB - SP210130-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007073-85.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO 

das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) 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 DECISÃO DE 

SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 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 – Inicialmente, REVOGO o DESPACHO de 

ID. 14743143 e TORNO SEM EFEITO os ALVARÁS ELETRÔNICOS juntados 

nos IDs. 14743128 e 14743134, eis que ESTRANHO a estes AUTOS; II – 

Sendo assim, diante da CERTIDÃO de ID. 14145017, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 22.711,65 para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 12740812 – Pág. 3, mediante 

ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; III – Após, façam-me os autos em 

CONCLUSÃO para DELIBERAÇÕES quanto à NOTA FISCAL de ID. 

12740812 – Pág. 4, eis que, conforme CERTIDÃO de ID. 14145017 - Pág. 1, 

já decorreu o prazo sem manifestação dos Requeridos. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008062-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KAMINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

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 

#1008062-57.2018.8.11.0015 AUTOR: SANDRO KAMINSKI RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP 15.024.003/0001-32, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA proposta por 

SANDRO KAMINSKI, 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 pelo Prefeito 

Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora “é portador de moléstia 

classificada no DIC 10 sob nº C71.8 (OLIGODENDROGLIOMA 

FRONTOTEMPORAL ESQUERDO), que submetido à biópsia em 03.05.2017, 

e devido a isso, já foi submetido a procedimento radioterapia craniana com 

tratamento com quimioterapia, conforme demonstra Relatório Médico 01 e 

02 (anexo), e em sendo assim, seu quadro clínico, deve fazer uso diário e 

contínuo dos medicamentos “depakene 500mg; lamotrigina 100mg e 

clobazam 10mg”, por prazo indeterminado”. (sic) Postula pela concessão 

da TUTELA ANTECIPADA a fim de obrigar os réus a fornecerem os 

medicamentos mensalmente, sob pena de multa diária a ser determinada 

por vossa Excelência. CARREOU 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 

LAUDO MÉDICO e PRESCRIÇÃO MÉDICA acostados aos IDs. Num. 

14745829 - Pág. 1 e Num. 14745838 - Pág. 1. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 
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Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

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 

PARCIALMENTE 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 os medicamentos de que à 

parte AUTORA necessita, qual seja, “DEPAKENE 500mg; LAMOTRIGINA 

100mg e CLOBAZAM 10mg”, conforme LAUDO e PRESCRIÇÃO MÉDICA 

acostados aos IDs. Num. 14745829 - Pág. 1 e Num. 14745838 - Pág. 1, 

devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o 

DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO 

CUMPRIMENTO desta decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA 

DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa 

em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a 

sociedade, que teria de suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se 

que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de 

DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e 

MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pela Prefeita Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do Laudo 

e Prescrição Médica de IDs. Num. 14745829 - Pág. 1 e Num. 14745838 - 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001575-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1001575-71.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PETIÇÃO (241)/[DANO AMBIENTAL]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: AGRO NORTE PESQUISA E 

SEMENTES LTDA Parte Ré: REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO 

ESTADO O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 

12914481, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 16 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003913-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. DE AGUIAR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1003913-18.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 3.488,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, ANULAÇÃO DE 

DÉBITO FISCAL, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: P. G. DE AGUIAR - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 14736422, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 16 de agosto de 2018. Atenciosamente, Célia 

Terezinha Gomes de Amorim Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009053-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANILSON COSTA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

GENTE SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO RODRIGUES FERRER OAB - RS39376 (ADVOGADO)

CARLOS JOSIAS MENNA DE OLIVEIRA OAB - RS16126 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1009053-67.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 87.195,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: WANILSON COSTA SANTOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, 

GENTE SEGURADORA SA O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 16 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: 1003349-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA DE JESUS SOUZA (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 : 

1003349-10.2016.8.11.0015; 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: DIVINA 

APARECIDA DE JESUS SOUZA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1003349-10.2016.8.11.0015; 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. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SINOP - MT, 16 de agosto de 2018 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: 1001224-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WISTON BARREDO ROMERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (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 #1001224-69.2016.8.11.0015 AUTOR: 

WISTON BARREDO ROMERO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifica-se que em DESPACHO de ID. 6761745 

fora DETERMINADO que as PARTES ESPECIFIQUEM as PROVAS, no 

entanto o MUNICÍPIO DE SINOP apresenta RECURSO de APELAÇÃO (id. 

8151932), assim, INTIME-SE o REQUERIDO para que se manifeste quanto 

ao DESPACHO de ID. 6761745; II – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 197783 Nr: 825-28.2014.811.0015

 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: LAURA ARACI GREINER DE QUEIROZ, PEDRO ELOI 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação de fls. 104/117, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216772 Nr: 16162-57.2014.811.0015

 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: ANTONIO VALDEMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação de fls. 74/87 o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 208427 Nr: 9776-11.2014.811.0015

 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: EDILSON BUENO DOS SANTOS, RODRIGO BUENO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA 

MARQUES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 61/74, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 207066 Nr: 8635-54.2014.811.0015

 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: OLÉIA NUNES FABRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA 

MARQUES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 68/81, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 207845 Nr: 9308-47.2014.811.0015

 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: CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA DE 

SINOP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN HENNING TEIXEIRA - 

OAB:15316 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 82/103, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 217633 Nr: 16734-13.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito até o mês de Novembro de 2018;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 205472 Nr: 7358-03.2014.811.0015

 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: ORLANDO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação de fls. 103/116, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 205846 Nr: 7638-71.2014.811.0015

 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: ARTUR ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos À Defensoria Pública para 

manifestação em razão da contestação apresentada pela parte requerida 

Município de Sinop às fls. 56/75, salientando que a parte requerida Estado 

de Mato Grosso, deixou de apresentar contestação embora devidamente 

citada, conforme fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185168 Nr: 6279-23.2013.811.0015

 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: MARIA LUZINETE TIMPANO DA SILVA, ANTÔNIO 

PEREIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 
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PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 91/109, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 193692 Nr: 15463-03.2013.811.0015

 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: JOSÉ WALDOMIRO WELTER, WALTESIR JOSÉ WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos À Defensoria Pública para 

manifestação em razão da contestação apresentada pela parte requerida 

Município de Sinop às fls. 32/49, salientando que a parte requerida Estado 

de Mato Grosso, deixou de apresentar contestação embora devidamente 

citada, conforme fls. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 198207 Nr: 1165-69.2014.811.0015

 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: LEONETE PIROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - 

OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 44/78 Município de Sinop e 97/101 Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 199782 Nr: 2457-89.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA ROCHA, FRANCIELI NAZARO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 75/88, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 205073 Nr: 7045-42.2014.811.0015

 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: RITA NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação de fls. 90/103, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 207456 Nr: 8989-79.2014.811.0015

 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: FRANCISCO NUNES DE MOURA, GILMARA DA 

CONCEIÇÃO MELLO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 83/96, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 217938 Nr: 16945-49.2014.811.0015

 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: NEREIDE MARIA ARAUJO, KELEN REGINA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 33/51 Município de Sinop e 55/70 Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 257418 Nr: 2176-65.2016.811.0015

 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: GEORGE BARROS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada em fls. 206/216.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 115111 Nr: 7933-84.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA SINOP S/A, RONY CRISTIAN 

CUNHA, VANDERLEI DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCE L. DA SILVA 

KARSBURG - OAB:OAB/MT 15.988
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 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito pelo prazo de 90 (noventa) dias;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185742 Nr: 6893-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL FERRERA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 156-159 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 154-155 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 155, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 193333 Nr: 15097-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 178-182 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 176-177 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 177, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182823 Nr: 3800-57.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 162-165 apresentados pela 

Contadoria Judicial, conforme DECISÃO de fls. 160-161, bem como os 

CÁLCULOS de fls. 151-159 apresentados pela parte Exequente por meio 

do PETITÓRIO de fls. 149-151, e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 114126 Nr: 6820-95.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE BASTIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 238-241 apresentados pelo 
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Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 236-237 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 237, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173363 Nr: 8556-46.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA LILIANE ENGELMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 234-240 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 231-233 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 231, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177328 Nr: 13117-16.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 213-219 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 211-212 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 212, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 112231 Nr: 4581-21.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. T. COELHO & CIA LTDA, JOSEMAR TEIXEIRA 

COELHO, PEDRO COELHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito pelo prazo de 90 (noventa) dias;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 233874 Nr: 7998-69.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLY LAURA SANT´ ANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 32-41 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 29-30 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 31, 

a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183102 Nr: 4103-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 202-206 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 200-201 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 201, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177341 Nr: 13131-97.2012.811.0015

 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: GEELSON ALEXANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 220-225 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 2177-219 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 217, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179773 Nr: 564-97.2013.811.0015

 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: TEREZINHA MEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 209-216 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 207-208 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 
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quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 208, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177331 Nr: 13120-68.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI LUIS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 171-178 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 169-170 e DETERMINO o 

quanto segue:a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015.COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, 

seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.II – 

Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 

30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte 

Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 169, sob pena de incidir na 

pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015. Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.III – Por 

fim, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fl. 179, a fim 

de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS DIRETAMENTE ao 

douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser RECEBIDA pelo 

CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183126 Nr: 4127-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DENIS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 147-150 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 145-146 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 146, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230166 Nr: 5695-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 121-124 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 119-120 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 120, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 
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descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178783 Nr: 14637-11.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANIL MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 224-226 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 222-223 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 121181 Nr: 356-21.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA RODRIGUES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 220-226 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 218-219 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 219, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184809 Nr: 5901-67.2013.811.0015

 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: JANAINA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 176-185 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 174-175 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 175, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179780 Nr: 571-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA LORINI SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 243-254 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 241-242 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 
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Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 242, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 82940 Nr: 407-37.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO TELLES DE CAMARGO - 

OAB:OAB/ MT 8.971-B, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Gomes Sarmento 

(procuradora Federal INSS) - OAB:97243-MG

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 269-270 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 267-268 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 176717 Nr: 12441-68.2012.811.0015

 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: SANDRA BATISTA DA SILVA BORGES, MARCIO MINA 

DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:17.759-MT, MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - OAB:MT 

15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825/MT

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE REQUERENTE pleiteia SUSPENSÃO do 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 189540 Nr: 10905-85.2013.811.0015

 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: GECILDA DA SILVA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 164-168 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 162-163 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 163, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177338 Nr: 13128-45.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE SCHWERTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 212-216 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 210-211 e DETERMINO o quanto 
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segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 211, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185753 Nr: 6904-57.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 187-192 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 184-186 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 185, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 195102 Nr: 16850-53.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 214-216 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 211-213 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 211, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178787 Nr: 14641-48.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE TEREZINHA ROCKEMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 200-204 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 199-200 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 
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parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 166 verso, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236291 Nr: 9624-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ROBERTO MARQUES DA COSTA - 

ME, SANDRO ROBERTO MARQUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA, na 

qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à CDA “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo.

É o Relatório. Decido.

 A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN.

 É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código 

de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida 

a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO.

Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO 

do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, especialmente nos 

casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a 

execução tão-somente após o seu pagamento integral, nos termos do 

artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

 Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente.

“Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, 

SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado 

parcelamento.

 DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição.

 FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230745 Nr: 6071-68.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 112-115 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 110-111 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 111, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185746 Nr: 6897-65.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA ANA ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 198-201 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 196-197 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 197, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 194424 Nr: 16170-68.2013.811.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 494 de 590



 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI GUERRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 191-193 apresentados pela 

Contadoria Judicial, e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180378 Nr: 1205-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANETE DOS REIS SILVA ZANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 175-180 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 173-174 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 173, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 187532 Nr: 8781-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 128-130 apresentados pela 

Contadoria Judicial, conforme DECISÃO de fls. 126-127, bem como os 

CÁLCULOS de fls. 122-125 apresentados pela parte Exequente por meio 

do PETITÓRIO de fls. 120-121, e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182105 Nr: 3037-56.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA BORGES DE LIMA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 217-224 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 209-212 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

211-212, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 175765 Nr: 11402-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ FATIMA ZOLETT MACHINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 
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ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 178-185 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 176-177 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 177, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 247164 Nr: 16612-63.2015.811.0015

 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: ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no 

sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem a parte 

Requerente o medicamento Enoxaparina, 40MG, 30 doses/mês, uso 

contínuo. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da 

DECISÃO de fls. 17-20, e, via de conseqüência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOSDEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 

da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO 

CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se 

configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR.Contudo, 

CONDENO o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), a 

serem revertidos ao FUNDO de APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO da 

DEFENSORIA PÚBLICA do ESTADO de MATO GROSSO.Assim, em NÃO 

HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, 

e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS 

AUTOS, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107231 Nr: 13803-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PREMIUM VEÍCULOS LTDA-ME, CNPJ: 

04972838000106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SINOP - MT. em face de PREMIUM VEÍCULOS LTDA-ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidões de Dívida 

Ativa nº 06695/2008 e 06696/2008, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6695/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2003

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.259,03

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105619 Nr: 12759-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ACASSIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR ACASSIO CARDOSO, Cpf: 

57585687087, Rg: 1049696279, data de nascimento: 28/10/1970, 

brasileiro(a), natural de Port Lucena-RS, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SINOP - MT. em face de VALDIR ACASSIO CARDOSO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDAs nºs. 

07498/2008 e 07499/2008, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 7498/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2003

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.462,76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 195406 Nr: 17151-97.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI KUNTZ GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA, na 

qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo.

É o Relatório. Decido.

 A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN.

 É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código 

de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida 

a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO.

Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO 

do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, especialmente nos 

casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a 

execução tão-somente após o seu pagamento integral, nos termos do 

artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

 Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente.

“Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, 

SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado 

parcelamento.

 DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição.

 FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 257204 Nr: 2073-58.2016.811.0015

 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: OLINDA BORGES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVO ALVES RODRIGUES, SEFAZ - 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos À Defensoria Pública para 

manifestação em razão da contestação apresentada pela parte requerida 

Estado de Mato Grosso às fls. 91/93, salientando que a parte requerida 

Silvio Alves Rodrigues, deixou de apresentar contestação embora 

devidamente citada, conforme fls. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 243783 Nr: 14329-67.2015.811.0015

 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: CLAUDEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI ALVES FERREIRA - 

OAB:17.978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os presentes autos ao Requerido Município de 

Sinop, para que se manifeste, no sentido de especificar as provas que 

pretende produzir, conforme decisão a seguir transcrita: I - DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) 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 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 157913 Nr: 5064-80.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPETRO COOPAMIDI PRODUTORA DE PETRÓLEO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO BERNARDI - 

OAB:OAB/MT 7008 - A, SERGIO GUARESI DOS SANTO - OAB:0AB/SC 

-6112- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – PROCESSO EM ORDEM;

II – Decorrido o PRAZO de SUSPENSÃO requerido pelo PETITÓRIO retro, 

INTIME-SE a parte Exequente para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias;

III – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231706 Nr: 6662-30.2015.811.0015

 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: LUCINEIA LIMA DE ALMEIDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

18.201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada em fls. 65/75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185954 Nr: 7104-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GUARNIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – INDEFIRO o PETITÓRIO de fls. 130, em razão do OFÍCIO de fls. 122 que 

informa a INCLUSÃO da INCORPORAÇÃO na folha de pagamento do 

REQUERENTE;

 II – DETERMINO a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO 

dos valores depositados em fls. 136-139;

 III – Após, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180128 Nr: 929-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADESON DO NASCIMENTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – DESENTRANHE-SE as fls. 214-217, eis que trata-se de 

DOCUMENTAÇÃO ESTRANHA aos autos;

 II – CUMPRA-SE o DESPACHO de fls,209;

III - Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 
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parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 153 sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

IV - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 116766 Nr: 9074-41.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA SCHELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR MUNICÍPIO 

SINOP-MT - OAB:

 Vistos em correição.

 I – CUMPRA-SE o “item II, a)” do DESPACHO de fls. 2017;

II - DETERMINO a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO dos 

valores DEPOSITADOS em fls. 221-223;

III - Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 224-225 sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

IV - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 202693 Nr: 5083-81.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY APARECIDA DE LIMA PINTO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:13735/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Previamente à ANÁLISE PROCESSUAL destes autos, verifica-se, em 

consulta ao SISTEMA APOLO, a existência de documentos pendentes de 

juntada;

 II – Por essa razão, ENCAMINHO o presente feito à Escrivania desta Vara 

para promover a JUNTADA dos referidos documentos;

 III – Após, faça-me os autos em conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 174128 Nr: 9476-20.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TONINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – INDEFIRO o PETITÓRIO de fls. 285, em razão do OFÍCIO de fls. 277-280 

que informa a INCLUSÃO da INCORPORAÇÃO na folha de pagamento do 

REQUERENTE;

 II – DETERMINO a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO 

dos valores depositados em fls. 281-284;

 III – Após, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179974 Nr: 776-21.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA MANTOVANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – CUMPRA-SE o item II do DESPACHO de fls. 216;

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177002 Nr: 12767-28.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUED FIDÊNCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – CUMPRA-SE a SENTENÇA de fls. 220-227 em sua integralidade;

 II – Após, concluso para apreciação de fls. 229.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 175763 Nr: 11400-66.2012.811.0015

 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 BONDESPACHO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Previamente à ANÁLISE PROCESSUAL destes autos, verifica-se, em 

consulta ao SISTEMA APOLO, a existência de documentos pendentes de 

juntada;

 II – Por essa razão, ENCAMINHO o presente feito à Escrivania desta Vara 

para promover a JUNTADA dos referidos documentos;

 III – Após, faça-me os autos em conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182847 Nr: 3824-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DOS SANTOS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 
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ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 148-151 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 145-147 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, diante da INFORMAÇÃO de que a parte EXEQUENTE 

encontra-se APOSENTADA (fls. 163), DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

SINOP/MT, para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 

(trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte 

Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 163, sob pena de incidir na 

pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015;

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177013 Nr: 12778-57.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA GOBBI BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante da INFORMAÇÃO de que a parte EXEQUENTE encontra-se 

APOSENTADA (fls. 282), DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT, para 

SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, 

referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 282, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015;

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

II – Por fim, DETERMINO a JUNTADA dos referidos DOCUMENTOS que 

constam como LEMBRETES no Sistema Apolo

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185752 Nr: 6903-72.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GONÇALVES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – INDEFIRO o PETITÓRIO de fls. 220, em razão do OFÍCIO de fls. 218 que 

informa a INCLUSÃO da INCORPORAÇÃO na folha de pagamento do 

REQUERENTE;

 II – CUMPRA-SE o DESPACHO de fls. 207;

 III – Após, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180567 Nr: 1411-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 

30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte 

Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 230 sob pena de incidir na 

pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

II - Por fim, DETERMINO a JUNTADA dos referidos DOCUMENTOS que 

constam como LEMBRETES no Sistema Apolo;

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188204 Nr: 9509-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES ELENA KOEMPFER DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante da INFORMAÇÃO de que a parte EXEQUENTE encontra-se 

APOSENTADA (fls. 173), DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT, para 

SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, 

referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 166, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015;

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 
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CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

II - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181934 Nr: 2872-09.2013.811.0015

 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: MARIA EDNA DE AMORIM PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 

30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte 

Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 144 sob pena de incidir na 

pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

II - DETERMINO a JUNTADA dos referidos DOCUMENTOS que constam 

como LEMBRETES no Sistema Apolo;

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173470 Nr: 8678-59.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Diante da INFORMAÇÃO de que a parte EXEQUENTE encontra-se 

afastado recebendo AUXÍLIO-DOENÇA (fls. 226), DETERMINO a 

NOTIFICAÇÃO do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE SINOP/MT, para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, 

no prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 224, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015;

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

II - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 176744 Nr: 12468-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Diante do PETITÓRIO de fls. 327-328 REITERO o DESPACHO de fls. 318 

com as INFORMAÇÕES constantes em fls. 329;

 II – Após, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178567 Nr: 14417-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA MARQUES RIQUETO MARCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – CUMPRA-SE o DESPACHO de fls. 193;

 II - Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 

30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte 

Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 178 sob pena de incidir na 

pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 127303 Nr: 6517-47.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 

30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte 

Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 192 sob pena de incidir na 

pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

II - DETERMINO a JUNTADA dos referidos DOCUMENTOS que constam 

como LEMBRETES no Sistema Apolo;
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III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 243453 Nr: 14159-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLI FERNANDES GOMES BOCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Em que pese o PETITÓRIO de fls. 134, verifica-se que o EXECUTADO 

MUNICÍPIO de SINOP promoveu a INCORPORAÇÃO do adicional de 26% ao 

salário da parte Autora (fls. 112-113), nos termos do holerite de fls. 114, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado;

 II – INTIME-SE o REQUERIDO para que, no prazo de 15(quinze) dias, se 

MANIFESTE quanto aos PEDIDOS de fls. 134;

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180394 Nr: 1221-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA CAROLINA ROSSI DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Em que pese o PETITÓRIO de fls. 195, verifica-se que o EXECUTADO 

MUNICÍPIO de SINOP promoveu a INCORPORAÇÃO do adicional de 22% ao 

salário da parte Autora (fls. 186), nos termos do holerite de fls. 188, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido formulado;

 II - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183826 Nr: 4866-72.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DESTEFANI DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante da INFORMAÇÃO de que a parte EXEQUENTE encontra-se 

APOSENTADA (fls. 180), DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT, para 

SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, 

referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 171, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015;

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

II - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 107521 Nr: 14503-23.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MITURE NAGATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 191953 Nr: 13589-80.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCONI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES 

LTDA., ROGÉRIO FALCONI, FRANCISCO CARLOS FALCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 262391 Nr: 5071-96.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO SÉRGIO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

OAB:12565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 164345 Nr: 12289-54.2011.811.0015
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 129916 Nr: 9131-25.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILOMENA TRINDADE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190686 Nr: 12196-23.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE TEREZINHA BASSEGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 176693 Nr: 12417-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DEUSA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO - 

BAR, MARIA DEUSA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173500 Nr: 8708-94.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMILSON JARCEM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - O valor atribuído na presente execução fiscal encontra-se abaixo do 

valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do PROVIMENTO nº 13/2013 da 

CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) UPF – Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, para AJUIZAMENTO de ações de 

execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, razão pela qual o feito 

merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não atingiu aquele valor;

II - Com essas considerações, DETERMINO o ARQUIVAMENTO, 

“incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do 

art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT;

III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL de 

atividade forense, com a observância do artigo 1.199 da CNGC/MT.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218002 Nr: 16989-68.2014.811.0015

 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: IVO FRANCISCO BRITO, GILZÉLIA BRITO DOS SANTOS, 

IVAN JUNIOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVOLU SERVC AMBIENTAL LTDA, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA DA SILVA PIMENTA 

- OAB:OAB/MT22.030, ANTONIO CÂNDIDO DA SILVA - 

OAB:5953-B/MT, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 16.508, 

VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513, ZEILA ROCHA 

OLIVEIRA BENEVIDES - OAB:MT/7.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLO ADRIANO VENCIO 

VAZ - OAB:13.891/GO, HELEN CAROLINE RABELO RODRIGUES ALVES 

- OAB:226.469 / SP, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - OAB:18.434/MT

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos para intimação da parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca das 

contestações apresentadas pelas partes requeridas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 239539 Nr: 11778-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, decorreu o prazo para oposição de embargos, razão pela 

qual encaminho os presentes autos ao setor de expedição de documentos 

para que seja o autor intimado a apresentar cálculo atualizado, numero de 

conta bancaria, cpf e data de nascimento, para confecção de Ofício 

Requisitório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 206453 Nr: 8105-50.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CALISTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI 

- OAB:18.196-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON - OAB:CRM/MT 7922, TATIANA MEINHART HAHN 

(PROCURADORA FEDERAL) - OAB:

 , para a Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Sistema de 

Depósitos Judiciais (Banco 001 – Banco do Brasil – agência 3834), 

podendo ser efetuado através de Guia extraída diretamente do site 

www.tjmt.jus.br (depósitos judiciais) ‘do lado esquerdo da página’, 

conforme orientação da Corregedoria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 210149 Nr: 11111-65.2014.811.0015

 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: LAZINHA DE FATIMA SIMILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Compulsando os autos, apuro que se perfaz a REVELIA do 

REQUERIDO, eis que CITADO acerca da demanda contra ele ajuizada, 

quedou-se INERTE, nada contrapondo à pretensão da parte Autora, 

conforme CERTIDÃO de fls. 139 e, dessa forma, os autos vieram-me em 

conclusão para sentença, em razão do POSTULADO de fls. 140 no qual a 

parte Autora pugna pelo julgamento antecipado da lide;

II – Todavia, mesmo ante a revelia, preserva-se a LIVRE APRECIAÇÃO da 

PROVA, eis que a PRESUNÇÃO erguida pela CONFISSÃO FICTA do art. 

344 do CPC/2015 é ESSENCIALMENTE RELATIVA;

 III – Dessa forma, nos termos do artigo 346, parágrafo único, e artigo 349, 

ambos do CPC/2016, DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no 

prazo de 15 (quinze) 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 DECISÃO DE SANEAMENTO ou, se for o 

caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

IV – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 224802 Nr: 2636-86.2015.811.0015

 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: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilustríssimo Senhor Prefeito de Santa Carmem - 

MT, Ilustríssimo Senhor Presidente da Federação dos Sindicatos de 

Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, 

Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – CONCEDA-SE VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO, conforme art. 12, LMS;

 II – Após, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 211484 Nr: 12139-68.2014.811.0015

 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: JOSE RAIMUNDO BEZERRA GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Analisando detidamente o feito, verifica-se dos DOCUMENTOS 

acostados, o Autor não informa a data da NOMEAÇÃO do mesmo, sendo 

indispensável para proferimento da SENTENÇA;

II – Logo, INTIME-SE o AUTOR para que, no prazo de 10 (dez) dias junte 

aos autos DOCUMENTO COMPROBATÓRIO referente à NOMEAÇÃO do 

mesmo como SERVIDOR PÚBLICO no CARGO de Operário Braçal;

III – Com o aporte, façam-me os autos em conclusão.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182821 Nr: 3798-87.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIL MERLINO ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Compulsando os autos, verifica-se que a PARTE AUTORA é 

BENEFICIÁRIA da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, razão pela qual, 

diante do PETITÓRIO de fls. 138, pugna pela elaboração dos CÁLCULOS 

de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA via CONTADORIA JUDICIAL;

II - Neste sentido dispõe o disposto 98, VII, do CPC/2015, incluído pela Lei 

n.º 13.105/15, a saber:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...)VII. o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução.”

 III – Assim, DETERMINO a REMESSA dos AUTOS à CONTADORIA 

JUDICIAL para que proceda, na forma do art. 98, VII CPC/2015, a 

LIQUIDAÇÃO dos CÁLCULOS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

IV - Após, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

MANIFESTAR-SE acerca do LAUDO CONTÁBIL e, em caso de 

CONCORDÂNCIA, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS JUDICIAIS e 

DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

V – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231694 Nr: 6651-98.2015.811.0015

 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: BEATRIZ PINTO GOMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

18.201, MONIQUE KELLER C. OLIVEIRA - ESTAGIÁRIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Analisando detidamente o feito, verifica-se dos DOCUMENTOS 

acostados, o Autor não informa a data da NOMEAÇÃO do mesmo, sendo 

indispensável para proferimento da SENTENÇA;

II – Logo, INTIME-SE o AUTOR para que, no prazo de 10 (dez) dias junte 

aos autos DOCUMENTO COMPROBATÓRIO referente à NOMEAÇÃO do 

mesmo como SERVIDOR PÚBLICO no CARGO de Cirurgião Dentista;

III – Com o aporte, façam-me os autos em conclusão.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 223731 Nr: 1901-53.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FERNANDES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

II – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267042 Nr: 7700-43.2016.811.0015

 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: MARIA DE FATIMA ZAWODINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, dê-se VISTA ao APELADO para oferecer 

CONTRARRAZÕES no prazo do artigo 1.010, parágrafo 1º, do CPC/2015, 

com OBSERVÂNCIA ao disposto no parágrafo 2º do mesmo dispositivo 

legal;

 II – Após, REMETA-SE ao E. TJMT, com nossas homenagens, eis que 

AUSENTE o JUÍZO de ADMISSIBILIDADE pela NOVA SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL (art. 1.010, parágrafo 3º, do CPC/2015).

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182244 Nr: 3184-82.2013.811.0015

 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: CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, conforme pelo artigo 162, § 4º do CPC e Capítulo 2, 

seção 17 e item 2.17.4-VI, que decorreu o prazo de manifestação da parte 

requerida mesmo que devidamente citada, conforme fl. 68/v, razão pela 

qual encaminho os autos ao setor de expedição para se intime a parte 

autora para requerer o que lhe é de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006865-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BONFIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 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 

#1006865-67.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CRISTIANO BONFIM DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS 

MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR proposta por CRISTIANO 

BONFIM DA SILVA, em desfavor da ESTADO DE MATO GROSSO e 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR–CBM. Aduz que o REQUERENTE “em 

meados do mês de Abril do ano corrente (2018), o autor fora surpreendido 

ao tentar liberar o seguro desemprego e FGTS após a impossibilidade de 

liberação das guias, tendo em vista que constava em seu NIS um vinculo 

com o Estado de Mato Grosso- CNPJ: 03.507.415/0021-98, com data de 

inicio em 29/10/2014, sem data de fim, com última remuneração em 

12/2016” e que “de acordo com a CTPS do Autor percebe-se que no ano 

de 10/2011 laborou para a empresa Temax distribuidora de alimentos 

tendo como data fim de trabalho 04/2014”. Sustenta, que “durante este 

período o mesmo trabalhou como diarista na empresa Agil distribuidora de 

alimentos Ltda sem registro em carteira de trabalho na função chapa para 

carregamento e descarregamento de caminhões. Após averiguar a 

registro de vinculo errôneo o Autor fora até o Ministério do Trabalho e 

emprego onde obteve a informação que se tratava da função de bombeiro 

militar, fora a este esclarecido ainda que o mesmo recebera proventos do 

Estado do Mato Grosso estando o mesmo sem data de fim em seu registro 

até o presente momento, razão esta da impossibilidade de liberação do 

seguro desemprego e FGTS”. Informa, por fim, que “mister estabelecer 

Excelência que o Autor desconhece o registro como cargo de bombeiro e 

que em nenhum momento laborou no mesmo. Menciona inclusive que o 

mesmo fora até a corporação de bombeiros militar deste município a fim de 

requerer esclarecimentos, no entanto o mesmo não logrou nenhuma 

informação plausível que pudesse esclarecer o registro indevido”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência para “que seja expedido alvará judicial, 

para que o Autor possa sacar o valor existente na sua conta vinculada do 

FGTS, bem como fazer jus ao seguro desemprego nos termos do Art. 300 

do CPC.”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 
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URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ACAUTELATÓRIA, mas meramente de 

NATUREZA ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

não MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende a expedição 

do alvará judicial para poder sacar o valor existente em sua conta 

referente ao FGTS, bem como fazer jus ao seguro desemprego. Neste 

sentido, verifica-se que, para a concessão da tutela pretendida, qual seja 

a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o 

“FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão 

guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza 

acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência dos requisitos citados acima. No entanto, 

verifica-se que a pretensão do mesmo não tem relação com a demanda 

escolhida, qual seja, que a expedição do alvará judicial para retirada do 

FGTS, não pode ser realizada por meio desta via, devendo ser requerida 

na forma do art. 725, VII do CPC. Assim, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela, e, ausentes os vestígios que garantem 

a tutela liminar em favor do REQUERENTE, eis que o processo merece 

dilação probatória para melhor análise do feito, o INDEFERIMENTO do 

PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE a REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, 

conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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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 

#1007099-49.2018.8.11.0015 AUTOR: EDINA APARECIDA PEREIRA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE IMPLANTAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/ PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA proposta por EDINA 

APARECIDA PEREIRA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL- INSS. Aduz que o Requerente “apresenta bursite 

subacromial-subdeltoidea derrame articular glenoumeral, fissura 

longitudinal do labrum no quadrante Antero-superior da glenoide, rotura 

total do tendão da cabeça longa do bíceps em braço, conforme ultrassom 

do ombro datada de 19/05/2017”. Sustenta que “realizou pedido 

administrativo de auxilio doença, entretanto, sem qualquer justificativa 

plausível, seu pedido foi indeferido”. Por fim, REQUER, como Tutela de 

Urgência que seja determinado “a implantação do benefício de 

auxílio-doença ou o benefício de aposentadoria por invalidez”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende a concessão do 

auxilio doença em razão de lesões que no ombro direito e coluna lombar e 

cervical. Desta forma o LAUDO PERICIAL de ID. 14218330 e 14218349 

concluiu: “(...) concluo pela ocorrência de acidente de trabalho e a 

consequente lesão (ruptura) do tendão bicipital, mas sobre estrutura já 

doentia, em face do seu passado profissional; e existência de nexo de 

concausalidade”. “(...) incapacidade parcial e permanente”. Desse modo, 

analisando as respostas da Perita ficou afirmado evidente que as 

LIMITAÇÕES são de CARÁTER PARCIAL E PERMANENTE. Assim, para a 

concessão do beneficio pleiteado de AUXÍLIO-ACIDENTE, é necessário 

que a parte Autora preencha os REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: 

possuir a qualidade de segurado; estar incapacitado e; provar o nexo de 

causalidade entre a patologia acometida e as atividades desempenhadas, 

conforme determina o art. 86 da Lei 8.213/91, “in verbis”: “Art. 86. O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia”. Logo, conforme aduz o LAUDO 

PERICIAL o REQUERENTE possui os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. Assim, diante dos requisitos autorizadores “fumus 

bonis iuris” e “periculum in mora” o DEFERIMENTO é medida que se impõe. 

“Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada no sentido de 

CONCEDER o BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO do AUXÍLIO DOENÇA, até a 

resolução do mérito em sentença. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA para que, no prazo da 

CONTESTAÇÃO, MANIFESTE-SE acerca do LAUDO PERICIAL acostado em 

ID. 14218330 e 14218349, conforme art. 372 do CPC/2015 e Enunciado 52 

do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC. CITE-SE, intimando 

a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, 

conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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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 

#1007309-03.2018.8.11.0015 AUTOR: TIAGO BORGES DE SOUZA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE IMPLANTAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/ PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA proposta por TIAGO 

BORGES DE SOUZA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL- INSS. Aduz que o Requerente “apresenta 

tendinopatia do supraespinhal do ombro direito. Bursite, bem como esta 

fazendo uso de Gardenal, pois possui sequela motora de lesão cerebral e 

convulsões”. Sustenta que “realizou pedido administrativo de prorrogação 

do benefício previdenciário, o qual, sem qualquer justificativa plausível, foi 

indeferido”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que seja 

determinado “a implantação do benefício de auxílio-doença ou o benefício 

de aposentadoria por invalidez”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. 

Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende a concessão do 

auxilio doença em razão de lesões que no ombro direito e quadro 

neurológico de epilepsia. Desta forma o LAUDO PERICIAL de ID. 14322485 

concluiu: “(...) considero que o periciando apresenta incapacidade total 

definitiva para sua atividade laboral de serviços gerais”. Desse modo, 

analisando as respostas da Perita ficou afirmado evidente que as 

LIMITAÇÕES são de CARÁTER TOTAL E DEFINITIVA. Consoante se 

depreende da redação do art. 59, da Lei n.º 8.213/91, 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”. Logo, conforme aduz o LAUDO 

PERICIAL o REQUERENTE possui os requisitos para a concessão do 

benefício restabelecimento do auxílio-doença. Entretanto, é visível certa 

confusão entre o pedido inicial e o benefício de direito do AUTOR, porém, 

ocorre que é possível a conversão em auxílio-doença, sem que o 

provimento afronte o princípio da correlação. Vejamos: Informativo n. 

0522. Período: 1º de agosto de 2013 – STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL. O juiz pode conceder ao autor 

benefício previdenciário diverso do requerido na inicial, desde que 

preenchidos os requisitos legais atinentes ao benefício concedido.Isso 

porque, tratando-se de matéria previdenciária, deve-se proceder, de 

forma menos rígida, à análise do pedido. Assim, nesse contexto, a decisão 

proferida não pode ser considerada como extra petita ou ultra petita. AgRg 

no REsp 1.367.825-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/4/2013. 

Assim, diante dos requisitos autorizadores “fumus bonis iuris” e “periculum 

in mora” o DEFERIMENTO é medida que se impõe. “Ex positis”, DEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA postulada no sentido de CONCEDER o BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO do AUXÍLIO DOENÇA, até a resolução do mérito em 

sentença. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. INTIME-SE a 

AUTARQUIA REQUERIDA para que, no prazo da CONTESTAÇÃO, 

MANIFESTE-SE acerca do LAUDO PERICIAL acostado em ID. 14322485, 

conforme art. 372 do CPC/2015 e Enunciado 52 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis – FPPC. CITE-SE, intimando a AUTARQUIA 

REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 

183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1007906-69.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: AMANDA FRANK POSSANI, 

MATILDE FRANCIELE FRANK POSSANI IMPETRADO: ADRIANO 

APARARECIDO SILVA - REITOR PRESIDENTE DA UNEMAT Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por AMANDA FRANK POSSANI (Representante: MATILDE 

FRANCIELE FRANK POSSANI) em desfavor da Sra. Reitora ANA MARIA DI 

RENZO da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO, UNEMAT. 

Aduz que o Impetrante “foi aprovada no vestibular real izado no último mês 

para um dos cursos mais concorridos da instituição, qual seja, 

bacharelado em direito. Entretanto, a autoridade coatora impedirá de 

efetuar a matrícula sob a alegação de que a impetrante ainda não possui o 

certificado de conclusão do ensino médio, necessário para o ingresso em 

curso de nível superior”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência para 

“determinar, LIMINARMENTE, à autoridade coatora, in casu a Reitora da 

Universidade do Mato Grosso, polo de Barra do Bugres, que promova a 

matrícula da Impetrante no curso de bacharel em Direito, ao qual se 

habilitou em concurso vestibular realizado por sobredita instituição de 

ensino”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. O 

mandado de segurança é meio processual adequado, para proteger direito 

líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme definição 

constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao utilizar-se 

do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante prova pré-constituída, 

com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo próprio que pretende 

defender, porque, em ação dessa natureza, o que se pede não é a 

declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma determinação à 

autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito subjetivo da 

impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode impetrar 
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mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, direito 

alheio. Para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, 

mister se faz a constatação da existência dos requisitos legais, quais 

sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus boni juris” e o 

“periculum in mora”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a 

liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, no que 

toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de 

segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado 

anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado de segurança 

devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – que haja 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na 

sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei 

nº. 12.016/2009. No caso dos autos, a RELEVÂNCIA dos FUNDAMENTOS 

da impetração restou DEMONSTRADA, não só pelas alegações da peça 

vestibular, como também, pelos documentos a ela atrelados. “In casu”, a 

IMPETRANTE requer a autorização para realizar a matrícula no curso de 

bacharelado em direio, sem a entrega do Certificado de Conclusão e 

Histórico do Ensino Médio, eis que o mesmo ainda está cursando. Neste 

sentido, verifica-se que a IMPETRANTE “está cursando o 3º ano do Ensino 

Médio regularmente”, conforma documentos de ID. Num. 14657757 - Pág. 

1. Vejamos o entendimento jurisprudencial do E. TJMT: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA 

EM NÍVEL SUPERIOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO 

DO ENSINO MÉDIO - INSCRIÇÃO NO 'PROVÃO' - AUSÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - LESÃO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA 

EM SEDE MANDAMENTAL - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA 

DENEGADA. 1. A documentação acostada aos autos comprova que o 

Impetrante não possuía, à época da sua matrícula, condições para cursar 

o nível superior, porquanto não havia concluído o ensino médio. 2. "[...] É 

firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ no 

sentido de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, o 

qual não comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o 

direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde 

a impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo 

invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, 

não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o 

direito alegado, ainda que se tratam de documentos que estavam em poder 

de autoridade e acerca dos quais a parte não teve acesso. Precedentes.

[...]" (STJ - RMS 33.824/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS). 3. 

Restando evidenciado que, ao tempo da proposição da Ação 

Mandamental, o Impetrante não possuía o alegado direito líquido e certo, 

impõem-se a denegação do mandamus. 4. Segurança denegada. 

Sentença retificada, em sede de reexame necessário. (ReeNec 

142885/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

25/04/2017, Publicado no DJE 01/06/2017) APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO 

DO ENSINO MÉDIO – MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR – 

IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. A conclusão do ensino médio é requisito para 

ingresso no ensino superior, não merecendo guarida a pretensão do 

impetrante de matricular-se em instituição de ensino superior, segundo 

previsão contida no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. (Ap 149918/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) De outro lado, 

verifica-se que, a AUTORIDADE indicada como COATORA, agiu em 

conformidade com a LEI. Assim, diante da ausência de comprovação não 

se pode dizer que o ato da Autoridade possui vício, ou seja, diante da 

documentação acostada não se vislumbra abuso de poder, uma vez que o 

IMPETRANTE não comprova os requisitos exigidos no edital. Vejamos: 

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 

— AUSÊNCIA — IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO EM TESE — 

INADMISSIBILIDADE. Ausente prova pré-constituída do ato reputado ilegal, 

praticado pelas autoridades indicadas coatoras, a decisão que indefere a 

inicial de mandado de segurança deve ser mantida, uma vez que não se 

admite impetração contra ato normativo em tese. Recurso não provido. (Ap 

70413/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). Deste modo, NÃO 

HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da 

Lei nº 12.016/2009, diante inegável ausência de direito líquido e certo, 

razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos 

moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de 

consequência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º 

e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009. Encaminhe-se cópia desta decisão à 

autoridade coatora. SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da 

Constituição Estadual, bem como DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às 

Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007652-96.2018.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (IMPETRADO)

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 

#1007652-96.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: DANIELA SCHEEL 

IMPETRADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT 

Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por DANIELA SCHEEL em desfavor da UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT. Aduz que o Impetrante 

“encontra-se matriculada e cursando o semestre final do 3º ano do Ensino 

Médio no Centro de Educação de Jovens e Adultos “Benedito Santana da 

Silva Freire” - CEJA, conforme declaração em anexo, com previsão de 

conclusão do curso em Setembro de 2018.”. Informa, que “vê-se impedida 

de matricular-se no curso por causa das ABUSIVAS e ilegais exigências 

contidas no Edital de Matricula em anexo, que obriga a apresentar o 

Certificado de Conclusão e do Histórico Escolar do Ensino Médio (Edital, 

Item 19.7), exigências que não pode satisfazer, porque ditos documentos 

só poderão ser disponibilizados após o encerramento do ano letivo, cuja 

previsão é para Setembro de 2018”. Por fim, REQUER, como Tutela de 

Urgência determinando que “autoridade IMPETRADA para que promova a 

MATRÍCULA da IMPETRANTE na Universidade do Estado de Mato Grosso, 

Campus Sinop no CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, com o compromisso 

de entrega do Certificado de Conclusão e do Histórico do Ensino Médio ao 

final do ano letivo escolar de 2018”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É 

o Relatório. Decido. O mandado de segurança é meio processual 

adequado, para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade 

pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição 

da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, 

mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito 

líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa 

natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a concessão da liminar em sede 

de mandado de segurança, mister se faz a constatação da existência dos 

requisitos legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus 

boni juris” e o “periculum in mora”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, 

aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, 

no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do 

mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). 

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, 
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inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. No caso dos autos, a RELEVÂNCIA dos 

FUNDAMENTOS da impetração restou DEMONSTRADA, não só pelas 

alegações da peça vestibular, como também, pelos documentos a ela 

atrelados. “In casu”, a IMPETRANTE requer a autorização para realizar a 

matrícula no curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS, sem a entrega do Certificado 

de Conclusão e Histórico do Ensino Médio, eis que o mesmo ainda está 

cursando o ensino médio. Neste sentido, verifica-se que a IMPETRANTE 

“está cursando o 3º ano do Ensino Médio regularmente”, conforma 

documentos de ID. 14510024 e 14510025 e 14510026. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial do E. TJMT: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA EM NÍVEL 

SUPERIOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO 

MÉDIO - INSCRIÇÃO NO 'PROVÃO' - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - LESÃO AO PRINCÍPIO 

DA ISONOMIA - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE 

MANDAMENTAL - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

A documentação acostada aos autos comprova que o Impetrante não 

possuía, à época da sua matrícula, condições para cursar o nível superior, 

porquanto não havia concluído o ensino médio. 2. "[...] É firme o 

entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido 

de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, o qual não 

comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o direito líquido 

e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a 

impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado 

mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se 

admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito 

alegado, ainda que se tratam de documentos que estavam em poder de 

autoridade e acerca dos quais a parte não teve acesso. Precedentes.[...]" 

(STJ - RMS 33.824/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS). 3. Restando 

evidenciado que, ao tempo da proposição da Ação Mandamental, o 

Impetrante não possuía o alegado direito líquido e certo, impõem-se a 

denegação do mandamus. 4. Segurança denegada. Sentença retificada, 

em sede de reexame necessário. (ReeNec 142885/2015, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 

01/06/2017) APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – 

MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM 

DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A 

conclusão do ensino médio é requisito para ingresso no ensino superior, 

não merecendo guarida a pretensão do impetrante de matricular-se em 

instituição de ensino superior, segundo previsão contida no art. 44, inciso 

II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Ap 149918/2015, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 

12/05/2017) De outro lado, verifica-se que, a AUTORIDADE indicada como 

COATORA, agiu em conformidade com a LEI. Assim, diante da ausência de 

comprovação não se pode dizer que o ato da Autoridade possui vício, ou 

seja, diante da documentação acostada não se vislumbra abuso de poder, 

uma vez que o IMPETRANTE não comprova os requisitos exigidos no 

edital. Vejamos: APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA — IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO 

NORMATIVO EM TESE — INADMISSIBILIDADE. Ausente prova 

pré-constituída do ato reputado ilegal, praticado pelas autoridades 

indicadas coatoras, a decisão que indefere a inicial de mandado de 

segurança deve ser mantida, uma vez que não se admite impetração 

contra ato normativo em tese. Recurso não provido. (Ap 70413/2013, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). Deste modo, NÃO HÁ como 

DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da Lei nº 

12.016/2009, diante inegável ausência de direito líquido e certo, razão pela 

qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes 

do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de 

consequência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º 

e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009. Encaminhe-se cópia desta decisão à 

autoridade coatora. SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da 

Constituição Estadual, bem como DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às 

Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008078-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ DA COSTA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (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 

#1008078-11.2018.8.11.0015 REQUERENTE: WASHINGTON LUIZ DA 

COSTA CORDEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO - PESSOA IDOSA! 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INAUDITA 

ALTERA PARTE – nos termos do art. 300 do NCPC proposta por 

WASHINGTON LUIZ DA COSTA CORDEIRO, 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 a parte Autora “atualmente com 60 

(sessenta) anos de idade, hipertenso, diabetes, ex tabagista apresentou 

infarto agudo do miocárdio no presente ano. Encontra-se regulado via 

central SUS para cirurgia de revascularização do miocárdio, conforme 

cópia da solicitação nº 251143404, necessitando com urgência de cirurgia 

de revascularização miocárdica, correndo risco de morte, conforme 

atestam os laudos médicos anexos”. (sic) Postula pela CONCESSÃO da 

TUTELA ANTECIPADA para “determinar ao MUNICÍPIO DE SINOP e ao 

ESTADO DE MATO GROSSO que forneçam IMEDIATAMENTE o transporte 

e deslocamento do Autor para uma imediata internação, realização de 

CIRURGIA indicada - cirurgia de revascularização miocárdica - e 

tratamento médico em Hospital da rede privada, no caso a FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – HOSPITAL SANTO ANTONIO”; (...), 

“Sejam aplicadas, de forma cumulativa, as sanções processuais previstas 

nos artigos 77, § 2º e 537 do Código de Processo Civil, para o caso de 

descumprimento da obrigação, bem como faça constar do mandado a 

advertência de que o não cumprimento implicará na prisão do Secretário 

Municipal de Saúde (que deverá providenciar todos os meios para o 

transporte do paciente e exames) e do Secretário de Estado de Saúde; 

Seja fixada multa diária em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), em benefício de alguma entidade carente as quais estão 

cadastradas neste Foro, para a hipótese de descumprimento dos pedidos 

deferidos em sede de Tutela de Urgência, devendo esta recair sobre os 

servidores públicos e/ou agentes políticos responsáveis pelo 

descumprimento”. (sic) CARREOU 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 

LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 14748951 - 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: 

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 
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CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

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 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem a cirurgia à parte Requerente, qual seja, “CIRURGIA DE 

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA”, conforme LAUDO MÉDICO 

acostado ao ID. Num. 14748951 - 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. Por ora, INDEFIRO o PEDIDO de “transporte e deslocamento do 

Autor” visto que não consta acostado a exordial, LAUDO MÉDICO 

indicando a imprescindibilidade do transporte, de outra banda, com 

eventual aporte de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, que ateste a 

necessidade do TRANSPORTE PLEITEADO, nada impede que o pleito de 

TUTELA ANTECIPADA seja renovado, entretanto nessa quadra 

processual, o INDEFERIMENTO é medida que se impõe. Ademais, INDEFIRO 

o pedido de PRISÃO do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e do 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, 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). Ainda, 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. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). Caso dependam do NAT, deverão 

COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado ao 

ID. Num. 14748951 - 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: 1006517-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE BENATI CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (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 

#1006517-49.2018.8.11.0015 AUTOR: MARIA IVONE BENATI CARVALHO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 
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PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO - PESSOA IDOSA! Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA - INAUDITA ALTERA PARTE proposta por 

MARIA IVONE BENATI CARVALHO, 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 a Parte Autora “possui 63 anos de 

idade, e foi diagnosticada com descalcificação severa. De forma que o 

único tratamento indicado para sua atual condição física é feito através da 

medicação chamada de TERIPARATIDA 250 mcg/ml, devendo esta fazer 

uso diário de uma dose de 20 mcg durante 02 (dois) anos. Tendo em vista 

não ter condições financeiras para arcar com tal medicação, recorreu ao 

SUS, através do setor especializado de Assistência farmacêutica do 

município Sinop, na data de 31/10/2017, conforme documentos de pedido 

da medicação em anexo. Porém, nunca recebeu resposta de tal pedido, 

nem mesmo a medicação”. (sic) Postula pela concessão da TUTELA 

ANTECIPADA, para compelir os Requeridos a disponibilizarem a parte 

Autora o medicamento TERIPARATIDA 250 mcg/ml, uma dose de 20 mcg, 

pelo período de 02 (dois) anos ininterruptos (incluso sábados e domingos). 

COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. Solicitado PARECER do NAT, este 

aportou aos autos em Id. Num. 14264198 - Pág. 1. A AUTORA se 

manifestou em Id. Num. 14341236 - Pág. 1 e 2. Após, vieram-me os autos 

em CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e 

dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE 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 LAUDO MÉDICO e PRESCRIÇÃO 

MÉDICA acostados aos IDs. Num. 13968109 - Pág. 4 e 5. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

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 

PARCIALMENTE 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 os medicamentos de que à 

parte AUTORA necessita, qual seja, “TERIPARATIDA 250 mcg/ml, pelo 

período de 12 meses”, conforme LAUDO MÉDICO e PRESCRIÇÃO MÉDICA 

acostados aos IDs. Num. 13968109 - Pág. 4 e 5, devendo, para tanto, 

serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA DIÁRIA, eis que a 

cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente 

Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que 

teria de suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 
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121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). Ainda, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO e 

PRESCRIÇÃO MÉDICA acostados aos IDs. Num. 13968109 - Pág. 4 e 5. 

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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007442-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. R. D. S. (IMPETRANTE)

SUELTO RODRIGUES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEY GUSTAVO SILVA OAB - GO51310 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

KELLY CRISTINA MUNHOZ MOREIRA (IMPETRADO)

VLADEMIR DE JESUS SILVA OLIVEIRA (IMPETRADO)

REITORA ANA MARIA DI RENZO (IMPETRADO)

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 

#1007442-45.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: ALEX DE ALMEIDA 

RODRIGUES DE SOUZA, SUELTO RODRIGUES DE SOUZA IMPETRADO: 

KELLY CRISTINA MUNHOZ MOREIRA, VLADEMIR DE JESUS SILVA 

OLIVEIRA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO, REITORA 

ANA MARIA DI RENZO Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ALEX DE ALMEIDA 

RODRIGUES DE SOUZA (Representante: SUELTO RODRIGUES DE SOUZA) 

em desfavor da DIRETORA do Campus de Sinop - Kelly Cristina Munhoz 

Moreira, do COORDENADOR do Curso de Bacharelado em Engenharia 

Elétrica – Vlademir de Jesus Silva Oliveira, da REITORA - Ana Maria Di 

Renzo, e Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Aduz que o 

Impetrante “está regularmente matriculado e cursando o semestre 

derradeiro do 3° ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Alfredo Nasser, 

(Terceiro Ano do Colegial) na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, com 

previsão de conclusão até Dezembro/2018”, e que “e inscreveu para o 

difícil e concorrido vestibular 2018/02 para Bacharelado em Engenharia 

Elétrica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus 

Universitário de Sinop/MT”. Informa, que “o Impetrante se vê impedido de 

se matricular no curso por causa das abusivas exigências contidas no 

Edital de Matrícula da UNEMAT, que o obriga a apresentar o Certificado de 

Conclusão e do Histórico Escolar do Ensino Médio, exigências essas que 

não podem se satisfazer, haja vista que ditos documentos só poderão ser 

disponibilizados após o encerramento do ano letivo. Por fim, REQUER, 

como Tutela de Urgência determinando que “à impetrada que autorize a 

matricula do impetrante no curso de bacharelado em engenharia elétrica, 

com o compromisso de entrega do Certificado de Conclusão e Histórico do 

Ensino Médio ao final do ano letivo escolar, e como pedido alternativo, a 

reserva da vaga até a apreciação do mérito desta, evitando - se assim 

danos a direitos de terceiros que precocemente podem ser convocados a 

preencher a vaga do impetrante”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. O mandado de segurança é meio processual adequado, 

para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, 

conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da 

República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, 

mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito 

líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa 

natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a concessão da liminar em sede 

de mandado de segurança, mister se faz a constatação da existência dos 

requisitos legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus 

boni juris” e o “periculum in mora”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, 

aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, 

no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do 

mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). 

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. No caso dos autos, a RELEVÂNCIA dos 

FUNDAMENTOS da impetração restou DEMONSTRADA, não só pelas 

alegações da peça vestibular, como também, pelos documentos a ela 

atrelados. “In casu”, a IMPETRANTE requer a autorização para realizar a 

matrícula no curso de bacharelado em engenharia elétrica, sem a entrega 

do Certificado de Conclusão e Histórico do Ensino Médio, eis que o mesmo 

ainda está cursando. Neste sentido, verifica-se que a IMPETRANTE “está 

cursando o 3º ano do Ensino Médio regularmente”, conforma documentos 

de ID. 14383889. Vejamos o entendimento jurisprudencial do E. TJMT: 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

MATRÍCULA EM NÍVEL SUPERIOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - INSCRIÇÃO NO 'PROVÃO' - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - 

LESÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL - SENTENÇA REFORMADA - 

SEGURANÇA DENEGADA. 1. A documentação acostada aos autos 

comprova que o Impetrante não possuía, à época da sua matrícula, 

condições para cursar o nível superior, porquanto não havia concluído o 

ensino médio. 2. "[...] É firme o entendimento no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal e do STJ no sentido de que, diante da natureza célere do 

mandado de segurança, o qual não comporta dilação probatória, bem 

como tendo em vista que o direito líquido e certo é aquele que se 

apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a 

comprovação do direito líquido e certo invocado mediante prova 

pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a 

juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, 

ainda que se tratam de documentos que estavam em poder de autoridade 

e acerca dos quais a parte não teve acesso. Precedentes.[...]" (STJ - RMS 

33.824/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS). 3. Restando evidenciado 

que, ao tempo da proposição da Ação Mandamental, o Impetrante não 

possuía o alegado direito líquido e certo, impõem-se a denegação do 

mandamus. 4. Segurança denegada. Sentença retificada, em sede de 

reexame necessário. (ReeNec 142885/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 01/06/2017) 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM 

VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – MATRÍCULA EM 

ENSINO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A conclusão do ensino médio é 

requisito para ingresso no ensino superior, não merecendo guarida a 

pretensão do impetrante de matricular-se em instituição de ensino 

superior, segundo previsão contida no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996. (Ap 149918/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) De outro 

lado, verifica-se que, a AUTORIDADE indicada como COATORA, agiu em 

conformidade com a LEI. Assim, diante da ausência de comprovação não 

se pode dizer que o ato da Autoridade possui vício, ou seja, diante da 

documentação acostada não se vislumbra abuso de poder, uma vez que o 
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IMPETRANTE não comprova os requisitos exigidos no edital. Vejamos: 

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 

— AUSÊNCIA — IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO EM TESE — 

INADMISSIBILIDADE. Ausente prova pré-constituída do ato reputado ilegal, 

praticado pelas autoridades indicadas coatoras, a decisão que indefere a 

inicial de mandado de segurança deve ser mantida, uma vez que não se 

admite impetração contra ato normativo em tese. Recurso não provido. (Ap 

70413/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). Deste modo, NÃO 

HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da 

Lei nº 12.016/2009, diante inegável ausência de direito líquido e certo, 

razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos 

moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de 

consequência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º 

e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009. Encaminhe-se cópia desta decisão à 

autoridade coatora. SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da 

Constituição Estadual, bem como DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às 

Providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007366-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANE KAROLINE BESSA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007366-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANE KAROLINE BESSA 

TAVARES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Compulsando 

detidamente os autos verifico que a autora não juntou aos autos 

comprovante de endereço, razão porque determino que INTIME-SE a 

mesma para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 

do CPC, EMENDE A INICIAL juntando o referido comprovante em seu nome, 

nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Com o aporte, concluso 

para recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011594-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMERSON ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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 SENTENÇA Número do Processo: 

1011594-73.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: JAMERSON ASSIS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Aduz a parte 

requerente que seus dados foram indevidamente negativados pela 

empresa requerida, visto que nada deve para a mesma. A requerida, em 

sua peça de bloqueio, afirma ser legítima a cobrança uma vez que foi o 

própria requerente quem contratou seus serviços onde fora firmado o 

contrato entre as partes litigantes. Acompanha a contestação cópia dos 

contratos, bem como dos documentos pessoais da Reclamante, como a 

Carteira de Identidade, digitalizada, o que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. A parte Reclamante apresentou 

impugnação. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe aos 

autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas, 

ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, permite um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 5% (cinco 

por cento) e indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da 

causa corrigido de ofício, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil de 2015, no JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por 

cento) e de indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da 

causa. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011594-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMERSON ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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 SENTENÇA Número do Processo: 

1011594-73.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: JAMERSON ASSIS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Aduz a parte 

requerente que seus dados foram indevidamente negativados pela 

empresa requerida, visto que nada deve para a mesma. A requerida, em 

sua peça de bloqueio, afirma ser legítima a cobrança uma vez que foi o 

própria requerente quem contratou seus serviços onde fora firmado o 

contrato entre as partes litigantes. Acompanha a contestação cópia dos 

contratos, bem como dos documentos pessoais da Reclamante, como a 

Carteira de Identidade, digitalizada, o que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. A parte Reclamante apresentou 

impugnação. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 
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de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe aos 

autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas, 

ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, permite um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 5% (cinco 

por cento) e indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da 

causa corrigido de ofício, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil de 2015, no JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por 

cento) e de indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da 

causa. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO SCHIRMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não houve tentativa de resolução extrajudicial dos fatos 

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. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, bem como, o fato da parte Autora possuir outra 

negativação em seu nome, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 
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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$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011583-44.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: ROZENILDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, 

ETC. Dispensado o relatório. Decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 

9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. 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. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

razão pela qual inverto o ônus da prova. Para balizar o direito da demanda, 

deve o julgador se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. MÉRITO A reclamante 

alega que nunca solicitou qualquer serviço com o reclamado ou procedido 

qualquer negociação contratual que pudessem originar os débitos que 

levaram a Reclamada a negativar seu nome junto ao Órgão de proteção ao 

Crédito SCPC. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, cuja origem a reclamante alega desconhecer, 

haja vista que afirma jamais ter utilizado serviços ou que tivesse qualquer 

relação comercial com a requerida que viesse a justificar a restrição em 

apreço. A Reclamada em sua peça de defesa não trouxe qualquer 

documento hábil para demonstrar a validade de tal débito, limitando-se 

apenas a mencionar que está em exercício legal de seu direito, 

colacionando apenas faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas à 

contestação, sem contudo, juntar o Contrato firmado pela Reclamante. 

Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos 

débitos negativados e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não contratados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral), conclui-se que houve o nexo 

de causalidade. Desta maneira, estando presentes os elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a 

reclamante, conforme se apurou. Por outro lado, melhor sorte não socorre 

o reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente 

caso, tendo em vista que o extrato de negativação juntado à petição inicial, 

demonstra a existência de outra negativação em datas anterior à 

negativação em apreço, sendo por assim devidas e válidas até a presente 

data. O novo posicionamento do STJ, ao qual venho me filiando, é no 

sentido de afastar a presunção de dano moral quando suportado por 

pessoa que já tem seu nome regularmente inscrito no rol de inadimplentes, 

motivo elo qual, deve ser aplicado ao caso a Súmula 385 do STJ. Para que 

houvesse configuração do dano moral, no caso, deveria o reclamante ter 

provado que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes foi 

irregular ou, ainda, no curto período após a ciência da credora em que a 

restrição foi mantida, efetivamente ocorreram danos ao seu nome ou 

crédito. A propósito, o que não se presume, à espécie, diante das 

peculiaridades do caso. Nesse sentido é a jurisprudência: DANO MORAL - 

Banco de dados - Preexistência de anotação - Presunção de dano moral 

afastado - Súmula 385 do STJ - Pedido indenizatório improcedente - 

R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( 2 2 3 0 5 3 0 8 2 0 0 9 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0223053-08.2009.8.26.0100, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

23/02/2011, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/03/2011). No presente caso, não cabe indenização por dano moral em 

caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando já 

existe inscrição legítima feita anteriormente. Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados por ROZENILDA DE OLIVEIRA em desfavor da TELEFONICA 

BRASIL S.A., para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto 

da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 

INTIME-SE a RECLAMADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda 

a exclusão do nome da reclamante dos cadastros negativos, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011583-44.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: ROZENILDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, 

ETC. Dispensado o relatório. Decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 

9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. 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. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

razão pela qual inverto o ônus da prova. Para balizar o direito da demanda, 

deve o julgador se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. MÉRITO A reclamante 

alega que nunca solicitou qualquer serviço com o reclamado ou procedido 

qualquer negociação contratual que pudessem originar os débitos que 

levaram a Reclamada a negativar seu nome junto ao Órgão de proteção ao 

Crédito SCPC. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 
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constatar que o registro dos dados da Reclamante com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, cuja origem a reclamante alega desconhecer, 

haja vista que afirma jamais ter utilizado serviços ou que tivesse qualquer 

relação comercial com a requerida que viesse a justificar a restrição em 

apreço. A Reclamada em sua peça de defesa não trouxe qualquer 

documento hábil para demonstrar a validade de tal débito, limitando-se 

apenas a mencionar que está em exercício legal de seu direito, 

colacionando apenas faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas à 

contestação, sem contudo, juntar o Contrato firmado pela Reclamante. 

Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos 

débitos negativados e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não contratados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral), conclui-se que houve o nexo 

de causalidade. Desta maneira, estando presentes os elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a 

reclamante, conforme se apurou. Por outro lado, melhor sorte não socorre 

o reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente 

caso, tendo em vista que o extrato de negativação juntado à petição inicial, 

demonstra a existência de outra negativação em datas anterior à 

negativação em apreço, sendo por assim devidas e válidas até a presente 

data. O novo posicionamento do STJ, ao qual venho me filiando, é no 

sentido de afastar a presunção de dano moral quando suportado por 

pessoa que já tem seu nome regularmente inscrito no rol de inadimplentes, 

motivo elo qual, deve ser aplicado ao caso a Súmula 385 do STJ. Para que 

houvesse configuração do dano moral, no caso, deveria o reclamante ter 

provado que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes foi 

irregular ou, ainda, no curto período após a ciência da credora em que a 

restrição foi mantida, efetivamente ocorreram danos ao seu nome ou 

crédito. A propósito, o que não se presume, à espécie, diante das 

peculiaridades do caso. Nesse sentido é a jurisprudência: DANO MORAL - 

Banco de dados - Preexistência de anotação - Presunção de dano moral 

afastado - Súmula 385 do STJ - Pedido indenizatório improcedente - 

R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( 2 2 3 0 5 3 0 8 2 0 0 9 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0223053-08.2009.8.26.0100, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

23/02/2011, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/03/2011). No presente caso, não cabe indenização por dano moral em 

caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando já 

existe inscrição legítima feita anteriormente. Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados por ROZENILDA DE OLIVEIRA em desfavor da TELEFONICA 

BRASIL S.A., para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto 

da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 

INTIME-SE a RECLAMADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda 

a exclusão do nome da reclamante dos cadastros negativos, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011342-70.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ORLANDO 

DOS SANTOS QUINTANA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. Compulsando os autos verifica-se que a reclamante formulou pedido 

de desistência da ação, alegando a necessidade de perícia grafotécnica. 

Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado 

sua contestação, inclusive juntando documentos que comprovam a 

contratação que geraram as dívidas em cobrança, comprovando a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de sua redação, realizada 

no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto 

decorre, fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição 

somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto 

que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: ... a 

rejeição do pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para 

o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa 

daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o 

proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de ”rejeição do pedido 

do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que 

impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no 

proferimento de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, 

inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo 

fundamento em seu detrimento. (Curso Sistematizado de Direito 

Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo 

nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. 

NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, INDEFIRO o 

pedido de desistência do reclamante, e a passo a decidir a lide. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do NCPC. Mérito Aduz o Reclamante que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida, visto que nada deve 

para a mesma. A requerida, em sua peça de bloqueio, afirma ser legítima a 

cobrança uma vez que foi o própria requerente quem contratou seus 
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serviços onde fora firmado o contrato entre as partes litigantes. 

Acompanha a contestação cópia da Carteira de Identidade do Reclamante, 

digitalizada, sendo a mesma apresentada junto com a petição inicial, o que 

comprovam a existência de relação jurídica entre as partes. A parte 

Reclamante apresentou impugnação requerendo ao final a desistência da 

ação. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão 

do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe 

à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. 

No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não 

possui débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. Assim, ante as circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte requerida, permite 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Destarte, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade; por 

conseguinte, com escopo inibitório, entendo razoável que a parte 

reclamante seja sancionada com multa de 5% (cinco por cento) e 

indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa 

corrigido de ofício, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e de 

indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011342-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DOS SANTOS QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011342-70.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ORLANDO 

DOS SANTOS QUINTANA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. Compulsando os autos verifica-se que a reclamante formulou pedido 

de desistência da ação, alegando a necessidade de perícia grafotécnica. 

Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado 

sua contestação, inclusive juntando documentos que comprovam a 

contratação que geraram as dívidas em cobrança, comprovando a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de sua redação, realizada 

no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto 

decorre, fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição 

somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto 

que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: ... a 

rejeição do pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para 

o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa 

daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o 

proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de ”rejeição do pedido 

do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que 

impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no 

proferimento de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, 

inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo 

fundamento em seu detrimento. (Curso Sistematizado de Direito 

Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo 

nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. 

NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, INDEFIRO o 

pedido de desistência do reclamante, e a passo a decidir a lide. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do NCPC. Mérito Aduz o Reclamante que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida, visto que nada deve 

para a mesma. A requerida, em sua peça de bloqueio, afirma ser legítima a 

cobrança uma vez que foi o própria requerente quem contratou seus 

serviços onde fora firmado o contrato entre as partes litigantes. 

Acompanha a contestação cópia da Carteira de Identidade do Reclamante, 

digitalizada, sendo a mesma apresentada junto com a petição inicial, o que 

comprovam a existência de relação jurídica entre as partes. A parte 

Reclamante apresentou impugnação requerendo ao final a desistência da 

ação. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão 

do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe 

à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. 

No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não 

possui débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. Assim, ante as circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte requerida, permite 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 
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morais. Destarte, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade; por 

conseguinte, com escopo inibitório, entendo razoável que a parte 

reclamante seja sancionada com multa de 5% (cinco por cento) e 

indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa 

corrigido de ofício, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e de 

indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011588-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES MICKAEL ALGAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011588-66.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.270,10; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JAMES MICKAEL ALGAYER Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do disposto no art. 38, da Lei n.º 

9.099/95. DECIDO Consigno que a questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por JAMES MICKAEL ALGAYER contra ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando repetição 

de indébito em dobro e indenização por danos morais. Pois bem. 

Compulsando-se os autos, denota-se que a cobrança pelo consumo de 

energia elétrica dirigida a parte autora, segundo a Reclamada, refere-se a 

uma fatura eventual, que passados mais de 04 (quatro) anos, foi cobrada 

do Reclamante. Extrai-se dos autos, que a parte autora é titular da unidade 

consumidora n° 12617402, e que após tal cobrança houve o adimplemento 

da fatura ora discutida, no valor de R$ 135,05 (cento e trinta e cinco reais 

e cinco centavos), tendo em vista a Reclamada ter negativado o nome do 

Reclamante no cadastro de inadimplentes SPC, conforme documento 

anexo. Em se tratando da prestação de serviço público essencial, 

aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela doutrina e 

jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a 

clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o “fornecedor” 

como aquele que, entre outras atividades elencadas, desenvolve 

prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão “serviço” para 

os fins da lei, nos termos seguintes: “Art. 3º. (....) §2º- Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração...” 

Verifica-se que tanto a inspeção realizada no medidor, quanto o cálculo 

efetuado para quantificar um eventual consumo indevido pelo autor foram 

feitos de forma unilateral pela ré, utilizando-se de fórmulas e métodos que 

se demonstram desconhecidos do consumidor. Assim, ressai que a ré não 

ofereceu subsídio algum ao autor para que o mesmo pudesse aferir ou 

contestar os valores apurados, ferindo o princípio constitucional do 

contraditório. O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente 

este comportamento, qual seja a cobrança de verbas ao consumidor 

quando não for dado a este a prévia oportunidade de acompanhar sua 

formação, conteúdo e forma. Dessa forma, resta claro que a ação da ré 

se constituiu em ilegalidade, aferindo de forma irregular a unidade 

consumidora do autor, e consequentemente ameaça de suspensão do 

fornecimento de energia elétrica e inclusão do nome da reclamante junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Por conseguinte, não restam dúvidas 

que as cobranças realizadas são irregulares, em dissonância dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao 

requerimento de indenização por danos morais há que ser acolhido. No 

que tange à indenização por danos morais vê-se que emerge a 

responsabilidade da ré em indenizar a parte autora diante da inclusão 

indevida do reclamante no SPC por dívida inconsistente. Conforme se 

verifica, a parte reclamada negativou o nome do autor atinente a débito 

indevido, sendo tal fato apto à indenização por danos morais. O art. 186 

do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do 

mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito 

cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano 

moral nas circunstâncias em tela, de acordo com reiterada jurisprudência, 

não depende de comprovação de dano sofrido, bastando à demonstração 

do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal 

causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. No caso deste feito, 

o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera 

violação do seu direito de permanecer com o nome desprovido de 

máculas, o que torna desnecessária a comprovação específica do 

prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado: “O dano 

simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser 

provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o 

bastante para justificar a indenização.” (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback 

- RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, 

provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do 

art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do 

Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor 

doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz 

deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem 

deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância 

outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade 

do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do 

ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da 

culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso 

concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo 

em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. 

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, 

segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão 

para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Por fim, não há 

como se reconhecer a incidência da Súmula 385 do STJ, posto que 

restrição existente é posterior à discutida neste processo, o que afasta a 

aplicação da referida Súmula. Assim, a procedência da ação é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados inaugural, 

para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, 

bem como ao pagamento da quantia de R$ 270,10 (duzentos e setenta 

reais e dez centavos), a título de danos materiais, repetição de indébito, já 

em dobro, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007741-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISOLETE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Intimação do advogado do requerido acerca da r. sentença proferida nos 

autos, bem como para, querendo, contrarrazoar o recurso inominado 

interposto pela parte autora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010837-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VERZUTTI CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR OTAVIANO DA SILVA - 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 17:45. Quinta-feira, 16 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007912-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSECA MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007912-76.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSECA MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos, etc. I - Intime-se o autor 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação de tutela; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 10 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006215-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 17/09/2018 15:00. Quinta-feira, 16 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011502-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TAUANE DIAS VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1011502-95.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JESSICA TAUANE DIAS 

VASCONCELOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à negativação indevida do 

nome da parte Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela parte 

Requerida. Em sua exordial a autora afirma categoricamente que não 

possui vínculo jurídico com a parte Requerida, visto alegar que 

“DESCONHECE TODOS OS DÉBITOS COBRADO PELA EMPRESA RÉ”. Por 

seu turno a parte Requerida trouxe robusta prova documental em sua 

defesa demonstrando a existência de contratação. Destaca-se que a 

prova documental produzida pela parte Requerida não se limitou a cópia de 

um contrato com alegada assinatura da parte Requerente, mas também 

trouxe aos autos cópia dos documentos de identidade daquela (id nº 

11508332) bem como faturas em aberto (id nº 11508324) traduzindo-se 

pela impossibilidade de que terceiro tenha falsificado sua assinatura. 

Ademais a parte Requerente juntou aos autos documento pessoal em 

preto e branco no id nº 10224336; todavia, a parte Requerida juntou o 

mesmo documento em cópia colorida no id nº 11508332, demonstrando 

que esta já possuía tal documentação antes da propositura da demanda. 

Por todos as evidências contidas nos autos resta claro a este Juízo que a 

parte Requerente incorreu em litigância de má-fé, buscando o Poder 

Judiciário para obter fins ilícitos; porém, 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. Como dito, de acordo com as 

provas produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente 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 prática deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má-fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. Em consulta ao Sistema PJe verificou-se 

que a parte Requerente distribuiu três demandas em face da parte 

Requerida, visando discutir alegadas inscrições indevidas de seu nome 

em cadastro de inadimplentes. Nos autos n. 1011502-95.2017.8.11.0015 a 

parte Requerente questiona a importância de R$ 404,52 (quatrocentos e 

quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente ao contrato n. 

0248759272. Nos autos n. 1011503-80.2017.8.11.0015 a parte 

Requerente questiona a importância de R$ 111,80 (cento e onze reais e 

oitenta centavos) referente ao contrato n. 0243451681. Nos autos n. 

1011504-65.2017.8.11.0015 a parte Requerente questiona a importância 

de R$ 43,14 (quarenta e três reais e quatorze centavos) referente ao 

contrato n. 0243451681. Porém, pela leitura das contestações e sua 

documentação correlata, verificou-se que tais débitos são oriundos de um 

único contrato atribuído entre as partes. É inegável a evolução alcançada 

em nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as 

quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação 

prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de 

conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie 

Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece 

entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação 
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jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Desta forma impõe-se manter a CONEXÃO entre as 

demandas 1011502-95.2017.8.11.0015, 1011503-80.2017.8.11.0015 e 

1011504-65.2017.8.11.0015, bem como determinar seu apensamento. O 

pedido contraposto deverá ser acolhido eis que evidenciada a origem e 

regularidade dos débitos no valor total de R$ 444,55 (quatrocentos e 

quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e PROCEDENTE 

os PEDIDOS CONTRAPOSTOS formulado pela parte Requerida para 

CONDENAR a parte Requerente a pagar a importância total de R$ 444,55 

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento e com a incidência dos juros a partir da citação da parte 

Requerida e, ainda DETERMINAR a CONEXÃO com fulcro no art. 55, §3º, 

NCPC, PROCEDENDO-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre todos os 

autos n. 1011502-95.2017.8.11.0015, 1011503-80.2017.8.11.0015 e 

1011504-65.2017.8.11.0015, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO a parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004938-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. S. SILVA CONFECCOES - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUAMA KELLY LEAL ALMEIDA (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 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 16 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006223-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 17/09/2018 16:00. Quinta-feira, 16 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011542-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI JOSE BOFF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011542-77.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MAURI JOSE BOFF 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Apenas registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal. 

Passo a decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Preliminar – Incompetência: Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial articulada pela reclamada, para 

processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em indenização por ato 

ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, sendo dispensável a 

realização de perícia. Mérito: Não tenho dúvida alguma da procedência 

parcial do pedido. Em síntese, aduz a requerente que é usuária da Unidade 

Consumidora n° 6/498372-2 e que no mês de maio, ao chegar a sua 

residência constatou que havia sido realizada uma vistoria no medidor de 

energia, sendo que, no mesmo mês, recebeu uma Carta ao Cliente da 

empresa ré, com a cobrança de um valor de R$ 2.477,44 (id nº 10242066 

e 10242104), e, posteriormente, nova cobrança no valor de R$ 509,57 (id 

nº 10242070), referente a consumo recuperado. Aduz a autora que a 

cobrança é indevida, uma vez jamais realizou qualquer adulteração no 

medidor e que o procedimento adotado pela requerida é inadequado A 

reclamada na sua contestação alega que não cometeu ato ilícito e que os 

valores cobrados dizem respeito ao real consumo da Unidade 

Consumidora. A reclamada alega que os valores são devidos pelo fato de 

acumulo de consumo dos meses anteriores, o que justificou a cobrança 

dos valores, mas nada junta ao feito que comprove tal alegação. Não foi 

juntado aludo do INMETRO atestando o medidor instalado no endereço do 

reclamante. Assim, inexistindo Laudo do INMETRO juntado nos autos 

demostrando irregularidade no medidor, está configurado o ato ilícito. O 

art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis: 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. Assim, o Código 

de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva 

do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do 

risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. Sobre a matéria a E. Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso decidiu o seguinte: RECURSO 

INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL REJEITADA - FATURA EVENTUAL – RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO NÃO FATURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se as provas existentes nos autos são suficientes para o 

deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial para processar e julgar a demanda. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco 

da atividade. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, em 

decorrência do inadimplemento de fatura eventual (recuperação de 

consumo não faturado), configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. 

Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. Ausente a prova que o valor da fatura 

eventual emitida corresponde exatamente ao consumo de energia não 

registrado, que a concessionária pretende recuperar, rejeita-se o pedido 

contraposto. (Recurso Inominado n. 0011854-39.2013.811.0006, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 26/09/2014. No 

tocante ao quantum indenizatório a título de dano moral, entendo que 

fixado em valor compatível com a lesão sofrida e que não há razão para 

sua fixação nos patamares pleiteado pelo Recorrente, até porque na 

fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil) para o Requerente é razoável de acordo com a lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo PROCEDENTE 

esta reclamação, para tornar definitiva a liminar deferida no id nº 

10353084. Condeno o reclamado ao pagamento ao reclamante o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil), a título de indenização por DANOS MORAIS, 
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acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Declaro 

insubsistência os valores de R$ 2.477,44 e R$ 509,57, referente a 

consumo recuperado. 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.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010395-67.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010395-67.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: GILSON DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: VILSON PAULO VARGAS Vistos, etc. Compulsando 

detidamente os autos, verifico através do documento de ID. 14630499 que 

restou frutífera a busca de bens do executado pelo sistema RENAJUD. À 

vista disso, o exequente, por meio do petitório de ID. 14793866 postula 

pela expedição de mandado de penhora, remoção e avaliação do veículo. 

Sendo assim, de início, cumpre consignar que a PENHORA de veículos 

automotores se efetiva com a LOCALIZAÇÃO do bem, para fins de atestar 

que o mesmo encontra-se na posse do executado, e ainda, visando a 

avaliação e intimação, com fito de lavrar o respectivo TERMO NOS AUTOS, 

instrumento que FORMALIZA essa modalidade de penhora, consoante 

disposto no art. 845, §1º, do CPC/15. Dessa forma, o extrato obtido via 

RENAJUD apenas atesta a EXISTÊNCIA do bem, uma vez que sem a 

localização do mesmo, a eventual alienação se torna impossível, 

tornando-se inábil para os fins que se destina, qual seja, satisfação do 

débito exequendo. Com efeito, a par do exposto, DETERMINO: I - INTIME-SE 

o EXEQUENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, INDIQUE nos autos a 

LOCALIZAÇÃO do veículo indicado no extrato de ID. 14630499, bem como 

requeira, ao final, o que entender de direito; II – Após aportado petitório, 

façam os autos concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010784-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN ALVES DE SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 16 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTILO ADELAR SCHNEIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

 

Intimo o advogado do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011433-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE HELEN DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011433-63.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 578,54; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GISLAINE HELEN DE SOUZA RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o 

relatório. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e 

§ 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 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. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus 

da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. MÉRITO A reclamante alega que, 

apesar de ser correntista do Banco ora Reclamado, não contratou 

qualquer serviço ou outra negociação contratual que pudessem originar 

os débitos que levaram o Reclamado a negativar seu nome junto ao Órgão 

de proteção ao Crédito SCPC. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação do Reclamado, cuja origem o reclamante alega 

desconhecer. O Reclamado em sua peça de defesa não trouxe qualquer 

documento hábil para demonstrar a validade de tal débito, limitando-se 

apenas a mencionar que está em exercício legal de seu direito. Desta feita, 

o Reclamado não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos 

negativados e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não contratados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral), conclui-se que houve o nexo 

de causalidade. Desta maneira, estando presentes os elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a 

reclamante, conforme se apurou. Por outro lado, melhor sorte não socorre 

a reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente 

caso, tendo em vista que o extrato de negativação juntado pela própria 

Reclamante, demonstra a existência de outra negativação em datas 

anterior à negativação em apreço, sendo por assim devidas e válidas até 

a presente data. O novo posicionamento do STJ, ao qual venho me 

filiando, é no sentido de afastar a presunção de dano moral quando 

suportado por pessoa que já tem seu nome regularmente inscrito no rol de 

inadimplentes, motivo elo qual, deve ser aplicado ao caso a Súmula 385 do 

STJ. Para que houvesse configuração do dano moral, no caso, deveria o 

reclamante ter provado que a inclusão de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes foi irregular ou, ainda, no curto período após a ciência da 
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credora em que a restrição foi mantida, efetivamente ocorreram danos ao 

seu nome ou crédito. A propósito, o que não se presume, à espécie, 

diante das peculiaridades do caso. Nesse sentido é a jurisprudência: 

DANO MORAL - Banco de dados - Preexistência de anotação - Presunção 

de dano moral afastado - Súmula 385 do STJ - Pedido indenizatório 

improcedente - Recurso desprovido. (2230530820098260100 SP 

0223053-08.2009.8.26.0100, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

23/02/2011, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/03/2011). No presente caso, não cabe indenização por dano moral em 

caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando já 

existe inscrição legítima feita anteriormente. Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela Reclamante em desfavor do Reclamado Banco 

BRADESCO S/A., para DECLARAR a inexistência do débito negativado, no 

valor de R$ 82,73 (oitenta e dois reais e setenta e três centavos), objeto 

da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 

INTIME-SE a RECLAMADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda 

a exclusão do nome da reclamante dos cadastros negativos, sob pena de 

multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011433-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE HELEN DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011433-63.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 578,54; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GISLAINE HELEN DE SOUZA RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o 

relatório. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e 

§ 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 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. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus 

da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. MÉRITO A reclamante alega que, 

apesar de ser correntista do Banco ora Reclamado, não contratou 

qualquer serviço ou outra negociação contratual que pudessem originar 

os débitos que levaram o Reclamado a negativar seu nome junto ao Órgão 

de proteção ao Crédito SCPC. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação do Reclamado, cuja origem o reclamante alega 

desconhecer. O Reclamado em sua peça de defesa não trouxe qualquer 

documento hábil para demonstrar a validade de tal débito, limitando-se 

apenas a mencionar que está em exercício legal de seu direito. Desta feita, 

o Reclamado não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos 

negativados e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não contratados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral), conclui-se que houve o nexo 

de causalidade. Desta maneira, estando presentes os elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a 

reclamante, conforme se apurou. Por outro lado, melhor sorte não socorre 

a reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente 

caso, tendo em vista que o extrato de negativação juntado pela própria 

Reclamante, demonstra a existência de outra negativação em datas 

anterior à negativação em apreço, sendo por assim devidas e válidas até 

a presente data. O novo posicionamento do STJ, ao qual venho me 

filiando, é no sentido de afastar a presunção de dano moral quando 

suportado por pessoa que já tem seu nome regularmente inscrito no rol de 

inadimplentes, motivo elo qual, deve ser aplicado ao caso a Súmula 385 do 

STJ. Para que houvesse configuração do dano moral, no caso, deveria o 

reclamante ter provado que a inclusão de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes foi irregular ou, ainda, no curto período após a ciência da 

credora em que a restrição foi mantida, efetivamente ocorreram danos ao 

seu nome ou crédito. A propósito, o que não se presume, à espécie, 

diante das peculiaridades do caso. Nesse sentido é a jurisprudência: 

DANO MORAL - Banco de dados - Preexistência de anotação - Presunção 

de dano moral afastado - Súmula 385 do STJ - Pedido indenizatório 

improcedente - Recurso desprovido. (2230530820098260100 SP 

0223053-08.2009.8.26.0100, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

23/02/2011, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/03/2011). No presente caso, não cabe indenização por dano moral em 

caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando já 

existe inscrição legítima feita anteriormente. Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela Reclamante em desfavor do Reclamado Banco 

BRADESCO S/A., para DECLARAR a inexistência do débito negativado, no 

valor de R$ 82,73 (oitenta e dois reais e setenta e três centavos), objeto 

da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 

INTIME-SE a RECLAMADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda 

a exclusão do nome da reclamante dos cadastros negativos, sob pena de 

multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007975-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ARAUJO GALLIOTTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007975-04.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO MARCOS ARAUJO 

GALLIOTTE REQUERIDO: BANCO BMG, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando o comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Devidamente emendada, 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007889-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAN AURI BERTONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVAN AURI BERTONCELLO OAB - MT16688/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007889-33.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SILVAN AURI BERTONCELLO 

REQUERIDO: RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA Vistos, etc. I - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como, intime-se o reclamante 

da Audiência de Conciliação a ser Designada por este juízo, conforme 

pauta pré-estabelecida; II- Advirto que, o não comparecimento do 

reclamante na audiência designada, implicará na extinção do processo e, 

para parte reclamada, o não comparecimento, implicará a revelia (artigo 

51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). III- Não havendo acordo, deverá a parte 

reclamada contestar em 5 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Cite-se e Intime-se. 

Cumpra-se. 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. Às providências. SINOP, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007899-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA XIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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: 

1007899-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANA CAROLINA XIMENEZ 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. I - 

Intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A 

INICIAL, juntando o comprovante de endereço em seu nome, nos termos 

da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, concluso para 

recebimento da inicial; Às providências. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 16 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008052-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MAGALI SCHREINER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAÚ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008052-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CINTIA MAGALI SCHREINER 

REQUERIDO: BANCO ITAÚ Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE 

A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante de 

endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. Devidamente emendada, conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010511-10.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA TAVARES SILVA (EXEQUENTE)

FERNANDO CAETANO GAMBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENVINDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010511-10.2011.8.11.0015. EXEQUENTE: FERNANDO CAETANO 

GAMBOA, ANDRESSA TAVARES SILVA EXECUTADO: JOSE BENVINDO 

Vistos, etc. Acolho o pedido autoral (ID. 11728519), razão que DECIDO: I - 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 30 (trinta) 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, 16 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013120-24.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013120-24.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: LUZINETE SILVA SANTOS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. I – Considerando que a requerida não 

reconhece qualquer saldo remanescente em favor da requerente, bem 

como alega ter realizado o pagamento integral da condenação, tenho por 

bem determinar a INTIMAÇÃO da promovente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se MANIFESTE quanto ao petitório retro, requerendo, ao final, o 

que entender de direito, sob pena de preclusão; II – Após, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos concluso para ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 16 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008021-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LEMKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

1008021-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO LEMKE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos 
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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, no 

dia 06.12.2017, devido a suspeitas de fraude, o Requerido contatou o 

Requerente via SMS para confirmar duas compras nas empresas MOIP 

PAGAMENT e CELTIC DRAGON (cartão de crédito da bandeira American 

Express, cujos números finais eram 35000), porém, o autor alega que não 

reconheceu a compra. Relata, que na mesma data o Requerente entrou em 

contato com o Requerido e solicitou o cancelamento do cartão, ficando a 

solicitação registrada sob o Protocolo nº 290589581. Ademais, afirma que 

apesar do próprio Requerido ter detectado a tentativa de fraude, e apesar 

do Requerente ter solicitado o cancelamento do cartão em 06/12/2017, o 

Requerido manteve o cartão final 35000 ativo, mesmo já tendo enviado um 

novo cartão para o Requerente com o final 77814. Outrossim, suscita que 

diversas compras não reconhecidas pelo Requerente continuaram a ser 

realizadas no cartão final 35000 e que, no mês corrente, tomou 

conhecimento de que havia sido inserida uma restrição creditícia em seu 

nome. Por derradeiro, o autor pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a negativação de seus dados, por aduzir que o mesmo é 

indevido. 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. Assim sendo, 

a priori, o requerente demonstra os requisitos essenciais, eis que a 

probabilidade do direito está caracterizado pelo fato do Requerente 

inobstante ter solicitado o cancelamento do cartão em 06/12/2017, o 

Requerido manteve o cartão final 35000 ativo, o que demonstra, isto em 

cognição meramente sumária, que é indevida a negativação realizada, eis 

que as compras realizadas teriam sido realizadas mediante fraude. Assim 

sendo, considerando que o débito encontra-se em discussão judicial, 

anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada e registrando que 

ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem moral e 

creditícias, que advêm ao devedor em virtude da positivação atacada, 

lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

DEFIRO a LIMINAR. 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. Diante disso, entendo, por bem, pelo DEFERIMENTO 

da TUTELA de URGÊNCIA. I - Sendo assim, com espeque no artigo 300 do 

Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome do 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dia, e ainda, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do 

reclamante até ulterior deliberação deste Juízo II - INTIME-SE a reclamada 

para que cumpra a presente decisão, bem como, ABSTENHA-SE de 

novamente negativar o nome do autor, até ulterior deliberação deste juízo. 

III - EXPEÇA-SE ofício ao SERASA, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. 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, bem 

como intime-se a requerente, fazendo constar as advertências legais. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 16 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006265-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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: 

1006265-80.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. I - Consoante se depreende 

da certidão de mov. ID 14784535 o recurso apresentado pela requerida 

encontra-se INTEMPESTIVO; II - Assim, deixo de receber o presente 

recurso em razão de sua intempestividade; III - Intimem-se as partes da 

presente decisão, para que requeiram o que de direito, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos em caso de inércia. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 16 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002988-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA FERREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002988-22.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DA PENHA FERREIRA 

DE AZEVEDO REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS 

DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. Ressai dos autos que a parte 

requerente postula pela DESISTÊNCIA e extinção do feito. 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, 16 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002994-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA FERREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 
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1002994-29.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DA PENHA FERREIRA 

DE AZEVEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ressai 

dos autos que a parte requerente postula pela DESISTÊNCIA e extinção do 

feito (ID. 14539221). 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, 16 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 331935 Nr: 10751-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - OAB:

 Assim, considerando o extenso lapso temporal decorrido desde a decisão 

que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, 

evidenciando-se que o flagranteado não possui condições de arcar com o 

referido ônus, outra medida não há senão relaxar a prisão do acusado 

Marcio dos Santos.A propósito, a Constituição Federal de 1988, preceitua 

no art. 5º, LXV – “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 

autoridade judiciária”.Portanto, a fim de evitar que a manutenção da prisão 

do requerente venha configurar constrangimento ilegal, o relaxamento de 

sua prisão é medida que se impõe.Posto isso, nos termos do artigo 316, do 

Código de Processo Penal, relaxo a prisão decretada em desfavor de 

MARCIO DOS SANTOS. Por conseguinte, expeça-se o competente alvará 

de soltura em favor do requerente.Notifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Após cumprimento ao arquivo. Em tempo, desentranhe-se dos 

autos os documentos de fls. 50/51, tendo em vista que tratam de fatos 

diversos aos apurados nestes autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 283920 Nr: 18287-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596-MT, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718-MT, wesley de 

almeida pereira - OAB:23350

 Código nº 283920

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 272/274, pelo que determino seja dado vista dos 

autos às partes para que apresentem o rol de quesitos a serem 

respondidos, por escrito, pelos peritos Nayane Barbosa Lanzieri e Rodrigo 

Bertoli Casonato.

No mais, compulsando os documentos apresentados pela defesa do 

acusado Marcos Levi Bervig, entendo como justificada sua ausência em 

audiência. Destarte, prossiga-se no cumprimento das determinações 

exaradas à fl. 277.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 211987 Nr: 12562-28.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR AUGUSTO TIBÚRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...) Destarte, restando devidamente comprovada a materialidade e a 

autoria do delito previsto no artigo 306, da lei n°9.503/97, a condenação do 

acusado ALMIR AUGUSTO TIBÚRCIO é medida de rigor Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o 

acusado ALMIR AUGUSTO TIBÚRCIO, vulgo “Ligeirinho”, brasileiro, 

solteiro, funcionário público, natural de Naviraí/ MS, filho de Antônio 

Augusto Tibúrcio e Cleusa Gonçalves Dias, residente e domiciliado na rua 

projetada A, Quadra 54, Lote18, bairro Dauri Riva, na cidade de Sinop/ MT, 

nas sanções previstas no artigo 306 da Lei nº 9.503/97. (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196954 Nr: 61-42.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AFONSO WALKER, 

para devolução dos autos nº 61-42.2014.811.0015, Protocolo 196954, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 226501 Nr: 3629-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, MAIKI 

FAGUNDES DA COSTA, TAFAREL RODRIGUES PEREIRA MACIEL, 

ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, FABRICIO A. FERRACIOLLI - OAB:MT/18.563/0

 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 

Fabrício Almeida Ferraciolli para que devolva o processo, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 325463 Nr: 6642-34.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO GODIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Zuanazzi - 

OAB:21497-O

 Certifico e dou fé que o Advogado Advogado Henrique Zuanazzi, fica 

devidamente INTIMADO à apresentar nestes autos, resposta à acusação, 

por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 334384 Nr: 12360-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMILIANO MAIDANA SAUCEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA CAROLINA VIEIRA 

LEÃO - OAB:OAB/MT 22.265, PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 334384

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

indiciado Emiliano Maidana Saucedo.

Diante da decisão prolatada nesta data no Inquérito Policial em apenso 

(Código Apolo nº 334758), revogando a prisão do indiciado, verifica-se 

que o presente pedido perdeu seu objeto.

Assim, declaro extinto este feito e determino o seu imediato 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de vezo.

Notifique-se o Ministério Público.

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 1.387 da CNGC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, 16 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 153152 Nr: 1188-20.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO VIANA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT, FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Em observância ao disposto no art. 5º, LV, da CF, dê-se vista dos autos 

ao advogado do reeducando para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca das alegações e pedidos formulados pelo Ministério Público em 

31.7.2018 (fls. 526/527).

Cumpra-se e intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198995 Nr: 1811-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELANO DOS PASSOS PEREIRA JUNIOR, 

ELISANGELA LOPES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELANO DOS PASSOS PEREIRA JUNIOR, 

Cpf: 04798083178, Rg: 2133975-9, Filiação: Carmelita Pereira da Silva e 

Helano dos Passos Pereira, data de nascimento: 11/03/1994, brasileiro(a), 

natural de Peixoto de Azevedo, Colider-MT, casado(a), desempregado, 

Telefone 9633-4383 e atualmente em local incerto e não sabido 

ELISANGELA LOPES NUNES, Filiação: Vagna Lopes da Silva e Abel 

Rodrigues Nunes, data de nascimento: 03/10/1991, brasileiro(a), natural de 

Peixoto de Azevedo-MT, casado(a), desempregada. 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: Não havendo a arguição de exceções ou preliminares, com 

fundamento no artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público em 21.7.2014 (f. 01), dando os 

denunciados Helano dos Passos Pereira Junior e Elisangela Lopes Nunes 

como incursos no artigo 33, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.Em observância 

ao artigo 363, § 1º, do CPP, citem-se os réus por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, observando os requisitos legais (CPP, art. 365).Caso os réus, 

citados por edital, não comparecerem nem constituirem advogado, ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, mercê do artigo 

366 do CPP, cabendo ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

requererem, se for o caso e presentes os requisitos legais, a produção 

antecipada das provas consideradas urgentes ou a prisão 

preventiva.Cumpra-se e intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANNA ANDRESSA 

SILVA, digitei.

Sinop, 15 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.: 321243 Nr: 3876-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR SANTANA FRANÇOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 Dando prosseguimento ao feito, em observância ao artigo 5º, LV, da 

CRFB/88, determino aos advogados do réu (quod vide procuração f. 53), 

em 05 (cinco) dias, justificarem sua inércia e concomitantemente, 

apresentarem a resposta escrita à acusação, sob pena de multa de até 

100 (cem) salários mínimos, nos termos do artigo 265, "caput", do 

CPP.Caso os referidos causídicos permaneçam inertes, deixando de 

apresentar a resposta ou justificativa, por escrito, sem prejuízo da multa e 

demais sanções cabíveis, intime-se o réu, pessoalmente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, constituir novo advogado ou, sendo hipossuficiente, 

requerer a nomeação de defensor público, concedendo-se vista dos 

autos ao respectivo advogado/defensor para apresentação da resposta à 

acusação.Cumpra-se e intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 21226-82.2017.811.0002- CÓDIGO 514288

INTIMAÇÃO DO DR. HERMES ROSA DE MORAES, OAB/MT N.º 11.627, 

para que tome ciência que foi designada audiência nos autos ID. 514288 

da Diretoria do Foro, para o dia 22/08/2018, às 10hs, a ser realizada na 

Sala de Depoimento Sem Dano no Fórum Judicial da Comarca de Várzea 

Grande.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006540-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY ALMEIDA ALONSO SALES (RÉU)

Outros Interessados:

ELIZABETH KETINI RODRIGUES VILALBA (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% do salário mínimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, 

descontado da folha de pagamento do requerido e creditado na conta 

corrente indicada nos autos em nome da genitora do(a) menor (Lei n.º 

5.478/68, artigo 4º). III- Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando a 

abertura de uma conta poupança em nome da mãe do(a) menor, para fins 

de depósito e movimentação dos alimentos. IV- Oficie-se ao empregador 

do requerido requisitando: a- informações acerca do salário ou 

vencimentos fixos e variáveis do requerido, a fim de instruir os autos até a 

data marcada para a audiência, sob as penas previstas no art. 22 da Lei 
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5478/68; b- que proceda aos devidos descontos e depósitos dos 

alimentos na conta bancária indicada. Conste no ofício o número do RG e 

CPF da representante legal do(a) menor. V- Cite-se o requerido, no 

endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 26/09/2018, às 14:00 

horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. VI- 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). VII- 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. VIII- 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. IX- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. X- Notifique-se o 

Ministério Público. XI- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 327895 Nr: 24233-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASDN, JMMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ADRIANE PELEGRINE 

MAX - OAB:8274, MARIESI CORRÊA MORAES - OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme se 

verifica pelo teor da certidão de fl. 74, estes autos devem ser extintos.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de alimentos.

Estendo ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

razão pela qual isento as partes de custas e honorários advocatícios.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 371516 Nr: 20589-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANCIA DE JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEOCY FERREIRA DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:OAB/MT 9053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de inventário proposto por constância de jesus xavier em 

01/01/2014, visando partilhar os bens deixados em herança por LEOCY 

FERREIRA DE SENE, falecido em 31.8.2014, conforme certidão de óbito à 

fl. 16.

A tentativa deste Juízo de intimação da inventariante para dar andamento 

ao presente feito restou positiva (fls. 81 e 90), contudo, pelo arcabouço 

processual denota-se que a(o) inventariante e demais interessados há 

muito não praticam atos tendentes a por fim ao feito, encontrando-se a 

causa abandonada, na acepção legal do termo.

Assim, em que pese o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à 

impossibilidade de extinção de ações de inventário - ora em razão do 

interesse da Fazenda Pública na arrecadação de impostos, ora pela 

obrigatoriedade-, o certo é que a presente ação tramita há 4 (quatro) 

anos, sem que, ao menos, a(o) inventariante atendesse aos reclamos 

judiciais, praticando os atos inerentes a seu múnus. Note-se que desde 

2.016 o processo encontra-se aguardando providências das partes.

Certamente, não caberia ao Poder Judiciário ficar à mercê de situações 

como essa, as quais somente contribuem para o seu entrave, até mesmo 

porque a Fazenda Pública dispõe de medidas administrativas e legitimidade 

para o recebimento de eventuais débitos do falecido.

E mais. Desde a edição da Lei nº 11.441/2007 previu-se, para o inventário 

revestido das características de arrolamento (interessados maiores e 

capazes), a possibilidade de partilha por meio de escritura pública, ou 

seja, administrativamente – isso sob a égide do Código de Processo Civil 

de 1.973. Desde então, estas ações perderam a condição de 

obrigatoriedade, não mais constituindo espécie de ação necessária, 

fazendo desaparecer também o fundamento jurídico que impedia que 

fossem extintas sem resolução do mérito, consoante defendia a doutrina e 

jurisprudência nacional.

Além disso, ao art. 5º, inciso LXXVIII, de nossa Carta Magna, foi incluído 

como direito fundamental, o princípio da duração razoável do processo, 

que também pode ser invocado em desfavor das partes, uma vez que o 

processo pendente gera custos à sociedade, não sendo razoável que a 

coletividade arque com as despesas desta desídia.

Diante do exposto, com fulcro na disposição do art. 485, inciso II e III, do 

Código de Processo Civil, JULGO extinto o presente inventário, sem 

resolução do mérito.

Sem custas e despesas processuais, face gratuidade de justiça que ora 

reconheço.

Desde já, autorizo o desentranhamento de documentos, mediante 

substituição por cópias.

Observada as formalidades legais, arquive-se os autos, mediante as 

regulares baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 269698 Nr: 10213-96.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSL, SSL, NEUZA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO DAMARANTE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13.468/MT

 VISTOS.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente, conforme se denota 

da certidão de fl. 62, culminando em sua intimação via edital.

O edital fora expedido e a parte autora foi intimada para dar andamento ao 

feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fls. 66/68), sob pena de extinção, 

sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação (fl.69).

Destarte, intimada para dar prosseguimento no feito, como não o fez no 

prazo legal, é factível a extinção do processo.

Note-se que caberia a este Juízo determinar a regularização da 

representação processual das exequentes, ante a maioridade civil. 

Contudo, decorrido significativo lapso temporal do advento da maioridade 

civil, sequer se habilitaram nos autos, regularizando sua representação 

processual.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 311404 Nr: 7480-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDA, LMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAURO THOMMEM - 

OAB:OAB/MT 12.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JASSIO APARECIDO MARTINS 

CARVALHO - OAB:14520

 VISTOS.

A parte exequente foi intimada, pessoalmente, para dar andamento ao 

feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fl.116), sob pena de extinção, 

sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação (fl.117).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

Relatei.

Decido.

 O § 1º, do art. 485, do CPC, c/c artigo 485, inciso III, do CPC, que dispõe:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

 A jurisprudência assim se manifesta:

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. Justifica-se a 

extinção do processo por abandono quando paralisado há mais de trinta 

dias, apesar da intimação do autor, por meio do seu advogado e 

pessoalmente – CPC 238, § único - para impulsioná-lo. (TJ-DF - APC: 

20130710069063, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 

11/02/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

25/01/2016 . Pág.: 355)

PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE 

CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. Extingue-se a ação quando a 

parte, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar 

a causa por mais de trinta dias e não suprir a falta em quarenta e oito 

horas, embora intimada para tanto. (TJ-MG - AC: 10243060021306001 MG, 

Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 04/02/2016, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2016).

Destarte, a parte exequente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a 

extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Revogo a decisão de fls. 75/76.

Sem custas e sem honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005738-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINO DE CAMPOS (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005738-36.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, a AJG, sem prejuízo de revisão da concessão do benefício, se tal se 

revelar incabível. Nomeio Inventariante a Sra. Marlene Gonçalves de 

Campos, que deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco 

dias (art. 617, parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras 

declarações no prazo de 20 dias (art. 620, do CPC). Caso todos os 

herdeiros não sejam representados pelo mesmo Advogado, a parte 

requerente deverá fornecer quantas cópias das primeiras declarações 

forem necessárias à citação, inclusive para a Fazenda Pública Estadual. 

Diligencie-se a inventariante, junto à Central de Testamentos, no sentido de 

promover a juntada aos autos, da comprovação da inexistência de 

testamento deixado pela “de cujus”, assinalando o prazo de 15 (quinze) 

dias (CNGC – 10.1.4). Assim, feitas as primeiras declarações, citem-se 

para os termos do Inventário, os herdeiros não representados, legatários, 

a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se houver 

menor de idade ou maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do 

CPC. Findo o prazo previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação 

do(s) bem(ns) do espólio. A avaliação é dispensada se a parte trouxer 

aos autos o cálculo do imposto e guias correspondentes, emitidas pela 

Fazenda Pública. Após, a Inventariante deverá apresentar as últimas 

declarações (art. 636, do CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. 

A Inventariante deve carrear aos autos as certidões negativas de débitos 

gerais da Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal, devidamente 

atualizadas. Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os 

autos conclusos. Defiro o prazo de 10 dias para que a Inventariante 

apresente o endereço dos herdeiros. Após, intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000793-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE FERREIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000793-40.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo o 

processo no estado em que se encontra. CLEIDE FERREIRA DA SILVA 

COSTA, qualificados, ajuizou a presente AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL, aduzindo, em síntese, o que segue. Após ação de 

retificação de registro civil, teve seu nome alterado de CLEIDIMAR 

FERREIRA DA SILVA para CLEIDE FERREIRA DA SILVA COSTA, sendo, o 

"COSTA", sobrenome incluído por ocasião do casamento. Ocorre que o 

assento de nascimento dos filhos, B. F. P. e J. G. F. C. ainda encontra-se 

com o nome anterior, derivando, assim, uma divergência quanto ao nome 

da genitora. Salienta ainda que sua certidão de casamento e RG já 

encontram-se retificadas, carecendo apenas a documentação dos filhos. 

Sendo assim, deve ser retificado o nome da requerente no documento dos 

filhos para CLEIDE FERREIRA DA SILVA COSTA. Após descrever os fatos 

e fundamentos que fundamentam sua pretensão, pugnou pela 

procedência do pedido, para que seja determinado ao Oficial de Registro 

Civil competente que retifique o registro de nascimento de B. F. P. e J. G. F. 

C., passando a constar na respectiva certidão de nascimento, o nome 

correto de sua genitora CLEIDE FERREIRA DA SILVA COSTA. A petição 

inicial foi instruída com documentos id. 4795249 a 4795332. O Ministério 

Público, instado a se manifestar, opinou pela procedência do pedido id. 

5853674- pág. 01/02. A MMª Juíza que conduzia o feito declarou a 

incompetência absoluta do Juízo e determinou a remesa dos autos a uma 

das Varas de Família da Comarca (id. 13260854). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A situação descrita na petição inicial 

encontra-se prevista no artigo 109 da LRP, que contém a seguinte 

redação: 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 (5) dias, que correrá em cartório. § 1°. Se qualquer interessado 

ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a 

produção da prova, dentro do prazo de dez (10) dias e ouvidos, 

sucessivamente, em três (3) dias, os interessados e o órgão do Ministério 

Público, decidirá em cinco (5) dias. § 2°. Se não houver impugnação ou 

necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco (5) dias. § 

3º. Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os 

efeitos. § 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 
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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 caso 

concreto não houve impugnação e a questão não é de alta indagação, não 

havendo necessidade de produção de prova testemunhal. O documento 

constante dos autos comprova que o nome da requerente é CLEIDE 

FERREIRA DA SILVA COSTA (id. 4795249 e 4795295). A respeito da 

retificação, ensina Walter Ceneviva que esta não pode prejudicar 

terceiros: Havendo erro no registro civil, deve ser corrigido, para que se 

ponha em harmonia com o que é certo. Porém, em qualquer caso, cumpre 

ver se da retificação pode decorrer prejuízo para terceiro. (CENEVIVA, 

Walter. “Lei dos Registros Públicos Comentada”. São Paulo: Saraiva, 13ª 

ed. atual., 1999, p. 209). Não há, na hipótese dos autos, qualquer 

possibilidade de prejuízo a terceiros em decorrência da retificação do 

registro dos filhos da requerente. A procedência do pedido, portanto, é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo o mais que 

dos autos consta, com fundamento no artigo 109, da Lei 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de determinar a retificação do 

nome da autora nas certidões de nascimento dos filhos, B. F. P. e J. G. F. 

C.. P. R. I. Isentos de custas processuais (Id. 5523077). Após o decurso 

do prazo recursal (§ 3° do art. 109 da LRP), expeça-se mandado de 

retificação (§ 6º, do art. 109, da LRP), anotando-se a data do trânsito em 

julgado. Entregue a via original do documento à autora, mediante recibo, 

arquive-se o feito com baixa na Distribuição. Em seguida, arquive-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006879-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEI ROSA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FRANCISCO DA COSTA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUCILEI ROSA DA SILVA COSTA (HERDEIRO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006879-27.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo a 

emenda à inicial constante do Id. 13261897. Nomeio Inventariante a Sra. 

Lucilei Rosa da Silva Costa, que deverá assinar o termo de compromisso 

no prazo de cinco dias (art. 617, parágrafo único, do NCPC), e apresentar 

as primeiras declarações no prazo de 20 dias (art. 620, do NCPC). Feitas 

as primeiras declarações, citem-se para os termos do inventário, os 

herdeiros não representados, legatários, a Fazenda Pública e o Ministério 

Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou maior incapaz, 

para os fins previstos no artigo 627, do NCPC. Após, a inventariante 

deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do NCPC), ouvindo-se 

as partes. Em seguida, proceda-se ao cálculo do imposto ouvindo-se as 

partes e a Fazenda Pública (art. 638, do NCPC). Cumpridas as 

determinações acima descritas, venham-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 430599 Nr: 1203-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRP, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO FERREIRA - OAB:14.272 OAB/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:OAB/MT2090

 DESPACHO: " Aberta a audiência com as formalidades legais, foi 

constatada a ausência da parte autora. As partes informam que está em 

tramite em relação ao menor F.R.P. ação discutindo a guarda e os 

cu idados  n e c e s s á r i o s  e m  r e l a ç ã o  a  e s t e  s o b  o 

nº1000614-09.2017.811.000, perante a 3ª Vara de Família e Sucessões. 

As partes requerem a designação de audiência de instrução, razão pela 

qual foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 

19/09/2018, às 15 horas e 30 minutos, saindo os presentes devidamente 

intimados e advertidos das consequências legais do não-comparecimento. 

A parte autora requer prazo para a juntada de procuração. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Ione Filomena dos Santos, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 298795 Nr: 19349-83.2012.811.0002

 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: ROSIMEIRE FREIRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS ATAIR LEITE DE CAMPOS, MARIA 

MOSERATE DE CAMPOS, ATAIR JOSÉ DE CAMPOS, MICHELA ROSE DE 

CAMPOS, REGIANE SIMONE DE CAMPOS, PABLO FREIRE DE CAMPOS, 

ATAZIL GONÇALO DE BARROS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILTON PERICLES ARAUJO - 

OAB:OAB/MT18.481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:MT 16.819, Delcio Julio Bento Junior - OAB:15302, JOANA 

ALESSANDRA GONÇALVES DE QUIROZ - OAB:OAB/MT14.843, JOAO 

VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO- PROC.ESTAD. - OAB:3112/MT, 

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - OAB:MT 17.992/O

 VISTOS etc.

Ciência às partes do retorno dos autos.

 Não havendo manifestação, arquive-se o feito, com baixa na Distribuição.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 06 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 434700 Nr: 3846-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTANM, LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

UNIVAG - OAB:7.099 OAB/MT, NUCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA 

UNIVAG - OAB:

 Vistos etc. Considerando que a requerente Laura atingiu a maioridade 

civil, retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para proceder a 

exclusão da genitora da requerente do pólo ativo da ação. A autora 

deverá regularizar sua representação processual. Redesigno a audiência 

para o dia 09 de Outubro de 2018, às 14 horas e 20 minutos. Os 

presentes saem intimados. Intime-se a parte autora. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 443493 Nr: 8583-29.2016.811.0002

 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: SRDBTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA PAULA FAUSTINO DA 

SILVA - OAB:15829-A/MT, NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT15481
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 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte requerida para que no prazo de 

15 (quinzr) dias apresente alegações finais.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006312-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1006312-59.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, com escoro 

no art. 98, do CPC/2015. Versam os autos sobre AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 

DE CURATELA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que FRANCISCO DE 

ASSIS MACIEL, move em face de BENILDO RODRIGUES MACIEL, ambos 

qualificado na inicial. Com a inicial acostou documentos. É o relato. Decido. 

O autor afirma em sua inicial que o requerido foi interditado judicialmente 

no ano de 2004, tendo como curadora a própria genitora. Todavia, a 

mesma veio a falecer, razão pela qual o requerente passou a gerir os atos 

inerentes ao exercício da curatela. Contudo, a parte autora não anexou 

aos autos cópia de laudo médico atualizado que ateste que a incapacidade 

do requerido. Assim, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do Código de Processo Civil), emende a petição 

inicial, acostando aos autos laudo médico (Art. 320, do CPC/2015), com o 

fito de comprovar o diagnóstico descrito na exordial, sob pena de 

indeferimento do pedido. Sem prejuízo do contido acima, determino a 

elaboração de estudo social com vistas a apurar o estado atual do 

requerido, onde reside e com quem, sua renda e condições em que se 

encontra, instruindo seu relatório com fotos. O estudo deve ser 

providenciado com a maior brevidade possível. Cumpridas as 

determinações supracitada, conclusos para apreciação do pedido liminar. 

Às providências. SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003488-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA BOM DESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLWYNN HOOBERTT LIMA MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1003488-98.2016.8.11.0002 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO Certifico a tempestividade 

da Contestação à Reconvenção juntada aos autos e, observando ordem 

judicial sob Id 12014504 - especialmente "intime-se o requerido reconvinte, 

para querendo impugnar a contestação eventualmente apresentada", 

oportunizo vistas ao requerido reconvinte para manifestação conforme 

determinado. Outrossim, pelo presente ato, intimo as partes do inteiro teor 

do Despacho sob Id12382814 e para manifestar, no prazo de 10(dez) 

dias, acerca do Relatório de Estudo Psicossocial. VÁRZEA GRANDE, 16 

de agosto de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA 

Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

3688-8421

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003488-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA BOM DESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLWYNN HOOBERTT LIMA MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1003488-98.2016.8.11.0002 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO Certifico a tempestividade 

da Contestação à Reconvenção juntada aos autos e, observando ordem 

judicial sob Id 12014504 - especialmente "intime-se o requerido reconvinte, 

para querendo impugnar a contestação eventualmente apresentada", 

oportunizo vistas ao requerido reconvinte para manifestação conforme 

determinado. Outrossim, pelo presente ato, intimo as partes do inteiro teor 

do Despacho sob Id12382814 e para manifestar, no prazo de 10(dez) 

dias, acerca do Relatório de Estudo Psicossocial. VÁRZEA GRANDE, 16 

de agosto de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA 

Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

3688-8421

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 398034 Nr: 10282-89.2015.811.0002

 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: EGNY ZATTAR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO SOUZA BAMBIL, LUIS GUSTAVO 

DE ALMEIDA BAMBIL, LUIS FELIPE ALMEIDA BAMBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546, JOANA LIMA CORREA - OAB:17.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos para intimação da parte requerente , para manifestar quanto a 

devolução da Carta Precatória, encartado as fls. 72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 310114 Nr: 6137-58.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDDSA, JDDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSE BRATTI - 

OAB:4087/MT

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos para intimação da parte requerente , para manifestar quanto a 

devolução da Carta Precatória, encartado as fls. 96/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 392970 Nr: 7159-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALENCAR SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DA SILVA PEREIRA, ISABEL MATIAS DE 

ALENCAR, JOSÉ PEREIRA FILHO, FRANCISCO DA SILVA ALENCAR, 

MARIA MATIAS DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, cumprindo as normas contidas no artigo 162, § 

4ºdo CPC, e Ordem de Serviço nº 001/2007-GAB, encaminho os autos a 

parte autora para impugnação a contestação juntada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 327520 Nr: 23842-69.2013.811.0002

 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: ISTANIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR MILAN CAPILÉ - 

OAB:835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB:9587

 Ex Positis, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC/2015, INDEFIRO a petição 

inicial e, via de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, a 

preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006626-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA VIANA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623/O-M (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ALVES VIANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - 694.458.772-68 (PROCURADOR)

FRANCISCO ALVES VIANA (HERDEIRO)

EUNICE PEREIRA VIANA (HERDEIRO)

EVALDO ALVES VIANA (HERDEIRO)

EDIVALDO ALVES VIANA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006626-39.2017.8.11.0002. REQUERENTE: NILZA PEREIRA VIANA DE 

LIMA INVENTARIADO: ANGELO ALVES VIANA Vistos etc. Acolho a 

emenda procedida no id. n. 11744121. Trata-se de abertura de Inventário 

proposto por NILZA PEREIRA VIANA DE LIMA e OUTROS, em razão do 

falecimento de seu pai ANGELO ALVES VIANA. De acordo como inciso III 

do art. 672 do CPC/2015, é lícita a cumulação de inventários se a 

realização de uma partilha depender de outra, razão pela qual determino o 

apensamento destes autos ao processo n. 1005531-08.2016.811.0002. 

Destarte, defiro a gratuidade de Justiça postulada, o que faço com escoro 

no art. 98 do CPC/2015, ressaltando que tal benefício poderá ser revogado 

a qualquer tempo, desde que devidamente comprovado que as partes 

podem arcar com as custas processuais. Nomeio inventariante NILZA 

PEREIRA VIANA DE LIMA que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (Art. 617, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil). Com aporte aos autos das primeiras 

declarações, citem-se os interessados e a Fazenda Pública (CPC - art. 

626), para que se manifeste sobre os valores, podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro em 15 (quinze) dias (CPC - art. 629) 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC - art. 

638), manifestando-se expressamente. Após, notifique-se o ilustre 

representante do Ministério Público (art. 178, I, do CPC/2015). Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às ultimas declarações (CPC - art. 628) e digam, em 

15 (dez) dias (CPC - art. 637). Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 

(cinco) dias (CPC - art. 638). Intimem-se. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007162-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. D. R. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS RAMOS SOUTO OAB - GO47804-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007162-16.2018.8.11.0002. 

AUTOR: DAVY VILELA DE REZENDE JUNIOR RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Trata-se de ação 

obrigação de fazer c/c danos materiais e morais com pedido de liminar, em 

que o autor busca o tratamento com terapeuta ocupacional (com 

eletroestimulação, bandagem e lazer) e fonoaudiólogo. Em análise aos 

documentos que acompanham a inicial, percebo que a autora deixou de 

juntar o comprovante da negativa do tratamento a ser realizado pela ré. 

Dessa forma, oportunizo a parte autora a emenda da inicial, devendo 

juntar o comprovante da negativa pela parte ré do tratamento, no prazo de 

15 dias sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321), parágrafo 

único. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001393-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MR BIG PAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ALIMENTOS E REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão ID n. 10412850 de 24/10/17 do 

(a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002532-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILSON GONCALO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão ID n. 9845316 de 13/09/17 do (a) 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001685-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIVIANE RAMIRES DA ROCHA (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão ID n. 11433593 de 22/01/18 do 

(a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005267-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA SANDRA MARQUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão ID n. 10064408 de 27/09/17 do 

(a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001224-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASI & NASCIMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão ID n. 9975233 de 21/09/17 do (a) 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005326-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA (EXECUTADO)

AMANDA SOUZA MIRANDA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão ID n. 10352854 de 19/10/17 do 

(a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007033-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SOARES GUIMARAES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão ID n. 10994658 de 05/12/17 do 

(a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001679-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UP STORE GESTAO DE MODA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão ID n. 10948776 de 02/12/17 do 

(a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007163-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CAROLINA DE SOUZA MESA PONTES (EXECUTADO)

MAURYEN PONTES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão ID n. 10889496 de 29/11/17 e ID 

n. 10938895 de 01/12/17 do (a) oficial de justiça referente a não citação 

do (a) executado (a) MAURYEN PONTES DE CAMPOS, ficando consignado 

nesta intimação que a parte executada LARISSA CAROLINA DE SOUZA 

MESA PONTES foi citada, conforme se verifica da certidão ID n. 10889496 

de 29/11/17.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001824-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA JOSE DE SA (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)

 

INTIMAÇÃO dos (as) advogados das partes para no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004080-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR NAZARIO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS OAB - SC13356-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que a contestação e a impugnação a contestação 

apresentadas são tempestivas. Assim, procedo a INTIMAÇÃO dos (as) 

advogados das partes para no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392002 Nr: 6561-32.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDSON VINICIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 394951 Nr: 8380-04.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SANTOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do tj

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386703 Nr: 3126-50.2015.811.0002

 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: GILMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 3126-50.2015.811.0002

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GILMAR DA SILVA

PARTE REQUERIDA: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

INTIMANDO(A, S): Gilmar da Silva, Cpf: 02735139158, Rg: 1792044-2 SSP 

MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Marrocos Nº256, Bairro: Jardim 

Imperial, Cidade: Várzea Grande-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) REQUERENTE, acima 

qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar 

andamento efetivo ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, III, § 1º)..

Várzea Grande - MT, 16 de agosto de 2018.

Eucaris Taques Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389619 Nr: 5132-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTOPREV S/A, C & A MODAS LTDA, 

BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 13372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A, WALDOMIRO LINS DE 

ALBUQUERQUE NETO - OAB:11552

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 362,85, totalizando em R$ 

776,25, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

30% Odontoprev S/A 232,88

35% C& Modas 271,69

35% Banco Bradescard S/A 271,69

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314695 Nr: 10978-96.2013.811.0002

 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: ELENIL TERESINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283170 Nr: 1988-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOÃO ZANATTA - 

OAB:8.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hisashi Kataoka - OAB:RJ 

34.672, Roberto Siqueira Castro - OAB:RJ 20.283

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 262,90, totalizando em R$ 

676,30, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000929-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA FRANCISCA GOES 53594207153 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000929-37.2017.8.11.0002. 

AUTOR: VANDERLEIA FRANCISCA GOES 53594207153 RÉU: TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc. Proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única (Id. 13720026) para a conta bancária indicada 

pela parte autora (Id. 13769959). No mais, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos no seguimento, com as baixas e 

anotações de estilo. Várzea Grande, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305661 Nr: 1369-89.2013.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY GARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA - 

OAB:76.696

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 195,27, totalizando em R$ 

608,67, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217322 Nr: 12695-22.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANE BARBOSA CAVANCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:MT/9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE 

OLIVEIRAFLORÊNCIO - OAB:10467 - MT, Mario Cardi Filho - 

OAB:3584-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384695 Nr: 1848-14.2015.811.0002

 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: LEONARDO SANTANA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAVOISIER MOTTA ORTIZ - 

OAB:70196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379104 Nr: 26115-84.2014.811.0002

 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: SILVANA CRISTINA KEMPFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER. B MARCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 Certifico que a parte autora nada manifestou sobre o cumprimento da 

obrigação, devidamente intimada, conforme certidão de fls. 79. Certifico 

ainda que a parte Requerida apresentou o Recurso de Apelação (fls. 

80/88) TEMPESTIVAMENTE. Em sendo assim, intima-se a parte Requerente 

para Contrarrazoar no prazo de 15(dias). NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268074 Nr: 15585-26.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247801 Nr: 7526-83.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELY CARLA LUDWIG, JORGE ADELAR 

LUDWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 295451 Nr: 15667-23.2012.811.0002

 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: CENTRO OESTE RAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARIA SILVA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:SP 220.482, DIMAS SANTIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP183540E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332773 Nr: 1472-62.2014.811.0002

 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: ANDRE LUIZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TRIÂNGULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:SP 152.305

 Intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto fls. 93/102.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395269 Nr: 8611-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA MARCIA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 533 de 590



OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:OAB/MT 14.522, EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 103/110 apresentado pela 

requerente, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação a 

a parte requerida 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.: 393620 Nr: 7565-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIO BARBOSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

 Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes autos, 

impulsiono este processo a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 314709 Nr: 10992-80.2013.811.0002

 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: JPLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA - OAB:OAB/ MT 6.582, CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada em fls. 113/122 é tempestiva, 

assim encaminho o expediente para a intimação da parte autora para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93 Nr: 861-71.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMULA 3 TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA O. SABOIA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT Nº 6.400

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

95,20 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286566 Nr: 5802-73.2012.811.0002

 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: MAURO GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIO RAMOS 

HAANWINCKEL - OAB:105688, MANUELA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:14.379

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 236,48, totalizando em R$ 

649,88, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 224142 Nr: 4355-55.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIVA ELIS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariádine Grossi - OAB:19442, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR E ARIÁDINE GROSSI - OAB-MT 12007 

E 15425, PARA, NO PRAZO LEGAL, QUE JUNTEM AOS AUTOS 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA DILIGÊNCIA DO SR. OF. DE 

JUSTIÇA, MEDIANTE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 113346 Nr: 8837-17.2007.811.0002

 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: BAUDILIO VICTOR GARCIA PARRA, FABIANA NEVES 

GARCIA, ISABEL ELIZABETE GARCIA, MARCOS GARCIA, VAGNER 

GARCIA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CAMPOS MACIEL, ANTONIA DE 

CAMPOS MACIEL, VIVIANE APARECIDA DA COSTA, CLAUDIO FERNANDO 

MENDONÇA, PAULO HENRIQUE BOTOLOTTO, ELDEMAR LUIZ TONIAL, 

CONSTRUTORA MORAR BEM LTDA, DALVACI GHISI, GERCIO MARCELINO 

MENDONÇA JUNIOR, EDER GARCIA, EDENEY JOSÉ DIAS, WILSON 

CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, DAS FLS. 171/176, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 336552 Nr: 4974-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON FERREIRA VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTG - INFORMATICA E TREINAMENTO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 530719 Nr: 4792-81.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 
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Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA DEL REY IND. COM. LTDA, 

FRANCISCO PLOTHOW, WAGNER PEREIRA BOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 327751 Nr: 24072-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA - NOME 

FANTASIA "MENDONÇA DISTRIBUIÇÃO"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C DO NASCIMENTO ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:8.186-B, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que muito embora tenha sido confeccionado o termo de penhora 

determinado, não foi retirado pela parte autora até a presente data, em 

sendo assim, encaminho estes autos com intimação ao autor para 

manifesta, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 46369 Nr: 1767-22.2002.811.0002

 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: DISMOBRÁS - Imp. E Exp. Dist. De Móveis e Elet. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILANE MARIA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - USAR ESTE - OAB:

 Intimação à parte a autora para Impugnar os Embargos Monitórios, no 

prazo de 15 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297593 Nr: 18043-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR, COSTA & AMARAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA CARDOSO MAGALHÃES - 

ME, K2 COMUNICAÇÃO VISUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - OAB:6843, 

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - OAB:13537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.115, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 Certifico que devido ao equivoco no cadastro do advogado da parte 

autora (Costa & Amaral), situação esta que foi regularizada, encaminho 

Sendo assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para esclarecer que tendo sido 

arbitrada a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) em sede de 

honorários de cumprimento de sentença, faz-se pertinente a divisão deste 

valor entre os exequentes, cabendo 50% (cinquenta por cento) deste 

montante em favor de cada exequente, por ser a medida mais justa e 

menos prejudicial ao devedor. Determino que, o exequente Dr. Ale Arfux 

Júnior proceda a adequação de seu cálculo devendo se atentar ao fato de 

que tem direito tão somente à 50% dos honorários arbitrados em sede de 

cumprimento de sentença e apenas 50% dos honorários sucumbenciais, 

uma vez que a sentença exequenda prevê sucumbência recíproca, 

conforme dispositivo da sentença de fls. 99/101. Intime-se o patrono da 

parte exequente (Substabelecimento sem reservas de poderes fl. 

114/115), para trazer cálculo atualizado e individualizado referente ao 

valor principal, atentando-se à condenação específica de cada requerida, 

a fim de possibilitar a apreciação do pedido de penhora. Prazo 10 dias. 

Alterem-se os registros do Sistema Apolo para acrescentar como 

exequente o Dr. Ale Arfux Júnior e corrigir o nome do novo patrono do 

autor/exequente (Substabelecimento sem reservas de poderes fl. 

114/115). Intimem-se e cumpra-se. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 302971 Nr: 23881-03.2012.811.0002

 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: EMANUELA APARECIDA DIAS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Intimação à parte Requerente para Contrarrazoar no prazo de 15(dias). 

NADA MAIS..

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005405-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT15386/O (ADVOGADO)

ALMAR BUSNELLO OAB - MT0012213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

RENAULT DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005405-84.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Presto, em ofício que segue, as informações que me foram 

requisitadas por meio do Ofício de n. 12/2018/GB2VC, o qual foi 

encaminhado por meio eletrônico, conforme aviso de recebimento da 

correspondência enviada que segue anexo. Intime-se a parte requerida 

para que dê fiel cumprimento à decisão monocrática proferida no RAI n. 

1008565-26.2018.811.0000. No mais, aguarde-se a audiência designada. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000363-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARCIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida, para, no prazo 

de 05(cinco) dias, juntar aos autos os comprovantes do pagamento das 

custas e taxas judiciárias, nos termos da sentença e cálculos retro, SOB 

PENA, caso não sendo comprovado nos autos, ser encaminhado para 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Julio 
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Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003691-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA DANIELA FERREIRA ALVAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida, para, no prazo 

de 05(cinco) dias, juntar aos autos os comprovantes do pagamento das 

custas e taxas judiciárias, nos termos da sentença e cálculos retro, SOB 

PENA, caso não sendo comprovado nos autos, ser encaminhado para 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004657-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA ANICEIA FIALHO SEBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000518-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN KAROLINY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002898-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002898-24.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Raimundo da Silva Pereira propôs ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A., alegando que em 10/08/2016 foi vítima de acidente com 

veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja 

condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da 

sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de Ids. 

3007409 a 3007420. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

4624292), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 4663744), 

alegando inépcia da inicial por falta de requerimento administrativo. No 

mérito afirmou que o Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora 

não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido 

de forma unilateral, bem como afirma inexistir provas quanto à alegada 

invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento 

da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no Id. 4989256. No Id. 10282912 foi determinada 

a apresentação de requerimento administrativo, o qual o autor juntou aos 

autos no Id. 10461712. Na decisão de Id. 10474591 a preliminar foi 

afastada e determinada a realização de perícia. O laudo pericial aviou aos 

autos no Id. 14003790, sobrevindo manifestação das partes nos Ids. 

14127543 e 14140667. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Raimundo da Silva Pereira em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, bem como ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis 

a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no Id. 3007420 histórico clínico emitido pelo 

Pronto Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu 

acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Ademais, a lei não traz em 

seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se despicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 
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que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

decorrente do acidente ocorrido em 10/08/2016 e relacionada ao seu pé 

esquerdo, restando afetada a capacidade funcional em 25%, conforme se 

observa do laudo médico de Id. 14003790, bem como restou comprovado 

também o acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a 

inicial. Assim, diante desses elementos tenho que restou comprovado o 

nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela parte autora e a sua 

lesão permanente no seu pé esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA 

COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos autos comprovam 

e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, 

de forma que afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção 

monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a 

Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no 

DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão os argumentos da 

requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do requerente pelo 

laudo médico em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, 

tendo em vista que os documentos necessários para o recebimento do 

seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que o requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções de seu pé esquerdo em 25%, a lei estabelece o pagamento de até 

50% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés. Portanto, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado no laudo pericial, razão pela 

qual reputo razoável a fixação de 25% de 50% do valor total da cobertura, 

já que a lesão da parte autora foi quantificada em 25%, o que redunda, 

neste caso, em uma indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais cinquenta centavos). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1. A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Raimundo da Silva Pereira em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT S.A., para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais 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 10/08/2016 (Id. 

3007418), devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). 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. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005546-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 04/09/2018, às 13h00, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (Radiografias, 

Ressonância Magnética, Tomografia, Ultra Som e/ou outros exames de 

imagens, Laudos Médicos, Histórico Clínico) que, porventura, possam ser 

uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002496-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002496-40.2016.8.11.0002 

AUTOR: MARIA EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Maria 

Eunice Carvalho de Oliveira promove a presente ação sumária de 

cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) em desfavor de Seguradora 

Líder de Consórcio de Seguro DPVAT S/A, visando à condenação da 

requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigente no país decorrente do Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, pelo sinistro ocorrido em 10/05/2016, no qual resultou em 

invalidez permanente e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), relativo 

às despesas médicas em decorrência do acidente. Juntou documentos de 

ids. 2382282 à 2382369 e 2383353 . Audiência de conciliação realizada, 

que restou infrutífera (id. 4591526), sendo que em seguida a requerida 

apresentou contestação (id. 4663719), alegando a falta de interesse de 

agir. No mérito, aduz a ausência de nexo causal entre o acidente e a 

invalidez, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência juntado nos autos foi 

confeccionado com base em informações unilaterais. Alega a ausência de 

provas quanto a invalidez permanente e defende que em eventual 

condenação o valor indenizatório deverá ser pago de acordo com 
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graduação da invalidez permanente. Ao final, pugnou pela improcedência 

do pedido inicial. Em seguida a parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 4989299. Na decisão de id. 10104762 foi determinada a 

juntada da avaliação médica realizada na autora durante a sessão de 

conciliação. No id. 10283450 foi realizada a juntada da avaliação médica 

realizada na parte autora no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca (Id. 10515354), sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos Ids. 10295322 e 10411245. Na decisão saneadora de id. 

10476388 a preliminar arguida em contestação foi afastada, fixado os 

pontos controvertidos da demanda e designada audiência de instrução e 

julgamento. Na audiência de instrução e julgamento foi colhido o 

depoimento de uma testemunhada arrolada pela parte autora (ids. 

11761406 a 11761509), permanecendo os autos conclusos para prolação 

de sentença. É o necessário. Decido. Pois bem. É cediço que o seguro 

DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os 

veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de 

trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, sendo 

este documento indispensável à justificação do suposto direito da autora, 

bem como afirma não ter restado comprovado a o nexo causal entre o 

acidente e a alegada invalidez descrita na inicial. No entanto, havendo nos 

autos provas hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

entendo ser dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, 

em audiência de instrução e julgamento a parte autora comprovou ter sido 

vítima de um acidente de trânsito que resultou em uma lesão em sua perna 

esquerda, tendo em vista que a testemunha arrolada nos autos Sra. 

Tatiany Vicente de Magalhães em seu depoimento (ids. 11761489 a 

11761509), relatou que a autora sofreu acidente de trânsito quando 

pilotava uma motocicleta e ao passar por uma valeta perdeu o controle 

caindo ao chão e lesionando o seu tornozelo. Outrossim, a lei não traz em 

seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos 

a ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, 

temos que, para o caso dos autos necessário para a concessão do 

seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versanda ficou comprovado a existência de invalidez parcial permanente 

do autor relacionada ao seu inferior esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 75%, conforme se observa por meio da 

Avaliação Médica de id. 10283450 , bem como restou comprovado também 

o acidente sofrido, consoante depoimento da testemunha inquirida em 

juízo. Assim, diante desses elementos tenho que restou comprovado o 

nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela autora em 10/05/2016 e a 

lesão permanente de seu membro inferior esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica em razão do acidente de transito 

descrito nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos 

necessários para o recebimento do seguro DPVAT encontram-se 

carreados aos autos, a requerente faz jus à indenização pleiteada. No que 

tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que o requerente 

teve afetado de forma definitiva o membro inferior esquerdo em 75%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado no Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável 

a fixação de 75% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão da 

autora foi quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). No que diz respeito ao pedido de reembolso das despesas 

médicas DAMS, observo que pelos documentos juntados pela requerente 

no id. 2383353 restou comprovado que foi despendido pelo tratamento 

referente a sessões de fisioterapias um valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais). Portanto, existindo provas quanto à existência do acidente de 

trânsito e dos gastos referente ao tratamento médico-hospitalar, 

caracterizado está a responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do reembolso das despesas até o importe de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais), com suporte no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 

6.194/74, em sua redação atual. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – 

DOCUMENTO VÁLIDO - REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Não 

há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas 

médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta 

devidamente demonstrado o pagamento por recibo carreado aos autos 

pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi 

emitido por quem recebeu o valor, cabendo a seguradora o dever de 

desconstituí-lo. Restando suficientemente comprovado o nexo causal 

entre o acidente e o recibo que demonstra os gastos com o tratamento 

fisioterápico necessário, correta a condenação da seguradora no 

pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).” (TJMT - Ap 

34517/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) 
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“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E 

PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados por meio de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos. Não há 

necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento.” (TJMT - Ap 67561/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015) Por isso, reconheço o dever da 

seguradora requerida de reembolsar à parte autora pelas despesas 

devidamente comprovada nos autos no importe de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), com suporte no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, em sua 

redação atual. Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

cobrança de seguro DPVAT proposta Maria Eunice Carvalho de Oliveira 

propôs contra Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil 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 10/05/2016 (id. 2382352), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Ainda, condeno a requerida ao pagamento de R$ 600,00 

(seiscentos reais) em favor da autora a título de reembolso pelos gastos 

com as despesas médicos hospitalares, por ter sofrido grave acidente 

com veículo automotor, devendo ser aplicados juros de mora à base de 

1% a.m, desde a citação, nos termos do art. 406, do Código Civil, c/c o 

§1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e a correção monetária 

deve incidir pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor– INPC, com o 

termo da contagem a partir do desembolso em 03/08/2016 (id. 2383353 ). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Expeça-se alvará em favor do(a) perito(a) nomeado(a) nos autos, visando 

o levantamento dos respectivos honorários. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado 

em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003529-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA PEREIRA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 18/09/2018, às 13h30min, por ordem 

de chegada, no Centro Médico CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Deverá o periciado 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 17717 Nr: 751-04.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:7065

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 352573 Nr: 17721-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDILSON VIERIA DOS ANJOS, TECMONT 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:OAB/MT 9.372

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 12378 Nr: 149-91.1992.811.0002

 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: LAERTE SANTANA, ELIANE MEDEIROS SANTANA, 

ANTONIO SOUZA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENÍZIO ZANIN, MARIA DO CARMO ZANIN, 

JOSE ROSA DA SILVA, SUELENE INFANTINO, HENRIQUE OLÍMPIO 

MONTEIRO, ELZA MARIA DE FIGUEIREDO, DEVANIR ZANIN, DEVALCIR 

ZANIN, GILMAR ANTONIO DALPRÁ, ESPÓLIO DE BAZÍLIO ZANIN, ESPÓLIO 

DE PATROCINIA CASTILHO ZANIN, LEIDIMAR SOUZA DOS SANTOS 

ZANIN, DALVA MARIA ARRAES ZANIN, DEONIR ZANIN DALPRA, JÚLIO 

CÉSAR FRANCHINI, DELENIR APARECIDA ZANIN FRANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335.279/SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740/RS, 

LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - OAB:3623, NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZENIR DUCATI - 

OAB:2365-A/MT, HÉLIO PASSADORE - OAB:3008-A/MT, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:2.090/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora a fim de que 

encaminhe, no prazo de 5(cinco) dias, o RESUMO da inicial (em formato 

word), para o e-mail vg.3civel@tjmt.jus.br, a fim de que permita a 

expedição do Edital de citação, nos termos da decisão de fl. 394, devendo 

tal providência ser comunicada nos autos.

 Por oportuno, considerando que o valor da causa remonta à época da 

moeda “cruzeiro”, deverá a parte em questão, no mesmo prazo, 

apresentar o valor atualizado da causa.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312727 Nr: 8824-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDJA, FLAVIANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 
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GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 455,79 e da taxa judiciária no valor de R$ 455,79, totalizando em R$ 

911,58, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416436 Nr: 20174-22.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DE MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

415,62 e da taxa judiciária no valor de R$ 415,62, totalizando em R$ 

831,24, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 96916 Nr: 6331-05.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERGIO SPERANDIO COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:20.944-O, HUNNO 

FRANCO MELLO - OAB:7903, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - 

OAB:11287/O, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801, MARILEI 

CARDOSO - OAB:12904/MT, MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA - 

OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Hospital de Medicina Especializada Ltda. propôs a presente execução de 

título extrajudicial em desfavor de Luiz Sérgio Sperandio, visando o 

recebimento da quantia descrita nos autos devidamente atualizado.

O exequente foi devidamente intimado via DJE para dar prosseguimento ao 

feito, porém nada manifestou (fl. 109). Em seguida, a parte exequente foi 

intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, sob pena de 

extinção (fl. 110v), porém novamente permaneceu 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 do exequente está evidenciada nos autos, pois não deum 

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.

Custa pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios.

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-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.: 370614 Nr: 19891-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER PEREIRA DA ROSA, DANIELLE MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, DILMA FONSECA PRADO DELLABRIDA e JOSÉ LUIS DELLABRIDA, 

JAMILSON PEREIRA DA ROSA e SIMONE LINHARES, HÉLIO JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 65816 Nr: 1839-38.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PLANALTO IPIRANGA LTDA REP/ PELA 

SR. INÊS YATSUDA SAKI, INÊS YATSUDA SAKIAMA NERES DA CUNHA, 

TEREZINHA FELICIANA NERES CORREA, ALEXANDRE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT, RODRIGO SÊMPIO FARIA - OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT, CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT, CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA - OAB:2669, 

JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - OAB:4759, WALDIR CECHET 

JUNIOR - OAB:4111/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006702-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA JULIANA DE CAMPOS (AUTOR)

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)

Outros Interessados:

CLAUDIA DE OLIVEIRA CLEMENTE (TESTEMUNHA)

JOSIANE PAULA DA SILVA (TESTEMUNHA)

TATIANE CRISTINA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006702-63.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Rita Juliana de Campos propôs a presente ação declaratória de 

inexistência de débito com tutela antecipada c/c danos morais em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, sustentando, em 

síntese, que possui a unidade consumidora de n. 6/377703-4 na sua 

residência e em maio/2017 a requerente recebeu uma fatura com 

vencimento em julho/2017 no valor de R$ 2.838,47 (dois mil oitocentos e 

trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), valor este, que não condiz 

com a sua média de consumo. Não concordando com essa situação, foi 

ao Procon para tentar resolver, na audiência de conciliação a parte autora 

solicitou vistoria no imóvel e a suspensão da referida cobrança, contudo, 

sem sucesso. Assim, requer a declaração de inexistência do débito 

referente à fatura de julho de 2017 e a condenação da requerida ao 

pagamento de uma indenização por danos morais. No Id. 9708006 o pedido 

liminar foi deferido. Audiência de conciliação realizada conforme termo no 

Id. 10343575. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação 

acompanhada de documentos nos Ids. 10472117 a 10472197, afirmando 
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que o débito questionado encontra-se correto, tendo em vista que ele diz 

respeito ao real consumo de energia elétrica da autora. Ainda, ressalta 

que em inspeção realizada na unidade consumidora da autora em 

18/04/2017 foi descoberoa que o equipamento apresentava desvio de 

energia no ramal de entrada, de forma a não anotar o verdadeiro consumo 

de energia elétrica na unidade, razão porque expediu o Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº. 609165, conforme dispõem as resoluções da 

ANEEL. Ressalta que tão logo houve a regularização da situação de 

anormalidade, o gasto de energia elétrica aumentou consideravelmente, 

ficando evidente a captação do produto sem o respectivo pagamento, uma 

vez que antes da constatação da anormalidade o consumo faturado teve 

como média 77,60 kWh, já no período seguinte, com a regularização do 

equipamento, este aumentou para uma média de 299,16 kWh. Aduz a 

inexistência de dano moral no presente caso em virtude da ausência de 

ato ilícito praticado pela requerida. Ao final, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais e, caso seja acolhida a pretensão indenizatória, que 

sejam observados os preceitos da moderação e proporcionalidade quando 

da fixação do quantum. A autora apresentou impugnação à contestação 

no Id. 13261903. Intimadas as partes a especificarem quais provas 

pretendem produzir, ambas manifestaram nos Ids. 14350841 e 14393998. 

Após os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. O ponto fundamental da 

presente demanda consiste em saber se a autora é responsável pelo 

débito no valor de R$ 2.838,47 (dois mil oitocentos e trinta e oito reais e 

quarente e sete centavos), cobrado na fatura com vencimento em 

30/07/2017, a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no 

medidor de consumo da residência da autora. Pois bem, ao compulsar os 

autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi 

vistoriado no dia 18/04/2017, no qual consta que o referido equipamento 

encontrava-se com “cdc ligado direto na baixa tensão (caixa queimada)” 

(Id. 10472147). Ou seja, o medidor de consumo da respectiva unidade 

encontrava-se com irregularidade que estava interferindo no correto 

registro do efetivo consumo na unidade consumidora vistoriada, conforme 

retratado pelas fotografias anexadas no Id. 10472139. Com efeito, 

denota-se que a inspeção foi acompanhada pela parte autora, uma vez 

que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 10472147), de modo 

que resta evidente que foi oportunizado à autora tomar conhecimento do 

procedimento administrativo realizado e impugná-lo se assim entendesse 

por direito, o que de fato a autora fez, considerando a juntada de termo de 

reclamação perante o Procon (Id. 9681100). Portanto, a vistoria levada a 

efeito pela requerida não foi realizada de forma unilateral, uma vez que 

oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa. Deste modo, 

diante da constatação de irregularidade no equipamento instalado no 

imóvel da autora, resta claro que houve alteração na mensuração do 

consumo na unidade consumidora nº 6/377703-4. O fato de não haver 

prova inequívoca de ter sido a autora responsável pela falha é irrelevante. 

Tal fato não a exime do pagamento do consumo a menor durante o período 

da irregularidade, porque, tendo sido consumida energia elétrica superior à 

medida na unidade consumidora, responde pelo pagamento da respectiva 

tarifa, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa, aliás, hoje 

consagrado no artigo 884 do novo Código Civil. Nesse passo, leia-se a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA. AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUMENTO 

DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO. CONTRAPEDIDO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. CÁLCULO PELA MÉDIA DOS SEIS MESES POSTERIORES 

AO FIM DA IRREGULARIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO CONCEDIDO 

DE OFÍCIO. A autora ingressou com a presente ação requerendo a 

desconstituição de dívida referente à recuperação de consumo, bem como 

que a ré se abstivesse de efetuar a suspensão no fornecimento de 

energia. A ré, por sua vez, formulou pedido contraposto, solicitando o 

pagamento integral do débito de R$11.011,30 pela autora. A parte ré pede 

provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que julgou 

procedente o pedido autoral e improcedente o pedido contraposto. 

Sustenta a legalidade dos débitos em nome da autora e a presunção de 

legalidade dos atos praticados pela concessionária. A parte ré se 

desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista que os documentos 

acostados (fls.47 e 53/57) demonstram a existência de irregularidade no 

medidor, o que é ainda corroborado pelo aumento de consumo na referida 

unidade após a inspeção ocorrida em 26/02/2015 (fls. 40 e 41). 

Verifica-se ainda que o TOI (fls.44 e 45), onde há constatação da 

irregularidade, encontra-se devidamente assinado. Assim, é inviável o 

acolhimento da pretensão autoral de que seja integralmente desconstituído 

o débito referente à recuperação de consumo. Contudo, este deve ser 

recalculado pela média de consumo dos seis meses posteriores ao fim da 

irregularidade. Isso porque o critério utilizado pela ré (fls.49/52) imputa à 

autora o consumo médio mensal de 578 KWh, o que não condiz com o real 

consumo verificado nos meses posteriores a troca do medidor (fl.40). 

Cabível, ainda, de ofício, a concessão de parcelamento do débito em 36 

parcelas mensais, com primeiro vencimento no mês subseqüente ao do 

trânsito em julgado. Mantida a liminar deferida à folha 12, haja vista ser 

indevido o corte no fornecimento dos serviços em virtude de débito 

pretérito. Sendo assim, a sentença deve ser reformada para julgar 

parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao 

pagamento do débito referente à recuperação de consumo, que, no 

entanto, deverá ser recalculado pela média dos seis meses posteriores ao 

fim da irregularidade e parcelado em 36 vezes. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PARCELAMENTO CONCEDIDO DE 

OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71005971734, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 31/05/2016). 

Outrossim, depreende-se pelo histórico de consumo (Id. 10472181) que a 

média de consumo na unidade consumidora nº 6/377703-4 entre junho de 

2016 a março de 2017 era de 77,60 kWh, porém a partir de abril/2017, 

quando houve a inspeção técnica na unidade consumidora, houve um 

aumento na média de consumo, que passou a ser de 299,16 kWh. Ou seja, 

após a realização da inspeção da unidade consumidora por parte da 

requerida o consumo de energia elétrica passou a registrar patamares 

condizentes com o devidamente utilizado, atingindo entre 140 a 367 kWh. 

Dessa forma, apurada a lisura da fatura emitida pela requerida no Id. 

9681034, mostra-se também afastado o pleito para impedir a interrupção 

do seu fornecimento, bem como eventual condenação da requerida em 

indenizar a autora. Afinal, se a possibilidade de corte do fornecimento de 

energia elétrica, diante da inadimplência, outrora fomentou muita 

discussão, hoje é ponto superado pela jurisprudência. Sendo assim, a 

fatura emitida pela requerida é exigível, já que se refere ao efetivo 

consumo da autora. Portanto, deve ser a presente julgada improcedente, 

tendo em vista a inexistência de qualquer aspecto de ilegalidade no ato 

emanado da concessionária, especialmente no que se refere à cobrança 

do valor consumido e não pago pelo usuário. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. De conseguinte, revogo a liminar concedida na decisão de 

Id. 9708006. Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), atento à natureza da ação, o tempo 

de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86). Todavia, sendo a 

requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa 

a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possam 

satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007341-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE MARTINS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007341-81.2017.8.11.0002. AUTOR: 

IVANETE MARTINS CAMPOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Ivanete Martins 
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Campos promovem a presente ação de cobrança de seguro DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro Dpvat S.A., 

visando o recebimento da quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais) decorrentes da diferença do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículo automotores de vias terrestres – DPVAT, 

uma vez que recebeu a outra metade administrativamente, em razão do 

óbito do esposo desta Sr. Sercondino Bernardino de Campos, ocorrido no 

dia 25/10/2015, após ter sofrido o acidente de trânsito que o vitimou. 

Juntou documentos (Ids. 10037519 a 10037759). Determinada a emenda 

da inicial no Id. 10082326, a parte cumpriu conforme determinação no Id. 

10347029. A requerida apresentou contestação (Id. 11055728) 

acompanhada de documentos (Ids. 11055731 a 11055749), alegando 

preliminarmente a retificação da autuação, falta de interesse processual 

em virtude da satisfação da indenização em esfera administrativa e 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido. No 

mérito, afirmou que a pretensão deduzida pela parte autora exariu-se no 

momento em que ocorreu o pagamento em esfera administrativa, visto que 

foi paga a integralidade da indenização prevista para o caso. Alega ainda, 

não ter prova suficiente nos autos que comprovem o nexo causal entre o 

fato e o acidente, bem como não foi comprovado que a autora é a única 

herdeira. Ao final, pugna que os juros de mora devem ser contabilizados a 

partir da citação, a correção monetária a contar da propositura da ação e 

honorários advocatícios em 10%. Nesses termos, requer a extinção do 

processo sem resolução do mérito ou a improcedência dos pedidos. 

Realizada audiência de conciliação esta restou inexitosa (Id. 11125796). 

Na sequência, a autora apresentou impugnação a contestação no Id. 

12746303. Intimadas as partes para especificarem quais provas 

pretendem produzir, ocasião em que manifestaram nos Ids. 14152214 e 

14330941. Após vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da satisfação da 

indenização em esfera administrativa Aduz a requerida falta de interesse 

processual da autora, uma vez que já houve liquidação de sua cota-parte 

em sede administrativa em razão da morte de Sercondino Bernardino de 

Campos. No tocante ao pagamento administrativo, afastar o direito da 

requerente em pleitear eventual diferença que tenha direito por expressa 

determinação legal, tenho que ela não merece prosperar, considerando 

que o pagamento parcial do seguro pela requerida não afasta o direito 

desta pleitear o valor remanescente legalmente estabelecido, inexistindo a 

renúncia pela eventual diferença existente. Este entendimento está 

consubstanciado no fato de o valor do pagamento do Seguro Obrigatório 

DPVAT ser estabelecido por norma legal, o que garante a autora o direito 

pela cobrança da diferença remanescente, conforme estabelece a lei de 

regência. Sobre essa matéria destaco o aresto do egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE DAS PARTES - INADMISSIBILIDADE - FILHAS DO DE CUJUS 

- HERDEIRAS LEGÍTIMAS - PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO 

FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 

6.194/74 - APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE 

SEGUROS PRIVADOS - CNSP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FORÇA 

DE LEI - RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE 

ESTIPULADO - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA 

- ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO A PARTIR DA DATA EM QUE 

FOI INDEVIDAMENTE PAGO - JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As resoluções emitidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, não podem ser 

aplicadas quando estiverem em desconformidade com a determinação 

legal, porque tais atos regulamentares não gozam da força da lei. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no 

sentido de considerar como não representativo de quitação total o recibo 

dado em caráter geral, não traduzindo o documento renúncia ao direito de 

cobrança de eventuais diferenças. A correção monetária deverá incidir a 

partir da data em que a ré efetuou o pagamento do seguro DPVAT de 

forma parcial e, os juros moratórios, devem ser contados a partir da 

citação da seguradora”[1]. Com efeito, desmerece prosperar o argumento 

trazido pela requerida de quitação dos valores devidos em relação ao 

seguro obrigatório, nos termos da fundamentação supra. Enfim, mostra-se 

legítimo o interesse da requerente pela cobrança de eventuais diferenças 

remanescentes do seu direito de recebimento dos valores 

correspondentes à morte do seu esposo vítima de acidente de trânsito. 

Portanto, esta preliminar desmerece guarida, uma vez que a análise da 

existência de eventual direito a favor da requerente repercutirá em sede 

meritória, motivo porque para lá remeto a sua análise. Ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que a parte autora não carreou nos autos 

comprovante de endereço, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

portanto, não consiste em impeditivo para o prosseguimento da lide. 

Ademais, o comprovante de residência não é documento indispensável à 

propositura da ação de cobrança de seguro DPVAT, conforme 

jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE 

ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA 

LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei processual exige que a 

peça de ingresso seja instruída com documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, devendo a parte comprovar a ocorrência do 

sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do CPC).2. O 

comprovante de residência não constitui documento indispensável à 

propositura da ação de cobrança de complementação de seguro 

DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de residência 

não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo em vista 

que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência, 

rejeito a indigitada preliminar. Do mérito Pois bem. Verifico que a autora, 

realmente, faz jus ao recebimento do seguro obrigatório. Afinal, logrou em 

comprovar ser esposa da vítima do acidente de trânsito, portanto, única 

beneficiária da indenização, conforme se observa do teor da certidão da 

certidão de casamento de Id. 4270185. Ainda, também restou comprovado 

nos autos que o de cujus esposo da autora foi vítima de acidente de 

trânsito fatal, conforme a certidão de óbito, boletim de ocorrência e 

documentos de Ids. 10037571, 10037600, 10037681 e 10037723, 

restando demonstrado o nexo causal entre o falecimento da vítima 

Sercondino Bernardino de Campos e o acidente de trânsito por ele sofrido. 

Outrossim, a requerida afirma de que a autora não comprovou ser a única 

herdeira do de cujus. Ademais, o ônus da prova em contrário, ou seja, de 

que existem outros herdeiros (filhos ou genitores do falecido), será da 

seguradora e não da autora. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – 

NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – ÔNUS 

DA SEGURADORA – AFASTADA – PROVA DE PAGAMENTO SEGURO – 

APRESENTAÇÃO DUT – DESNECESSIDADE – VEÍCULO NÃO 

IDENTIFICADO – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA – UTILIZAÇÃO DO 

SALÁRIO MÍNIMO PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS E RESOLUÇÕES DO CNSP – 

CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À 

ÉPOCA DO EVENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme 

artigo 333, II, do CPC, cabe à seguradora o ônus de provar o alegado, de 

não ser a requerente a única herdeira da vítima...” (Apelação Cível 

2010.025168-4. Rel. Vladimir Abreu da Silva. 5ª Turma Cível. 

J.23/09/2010). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA 

DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DECLARAÇÃO DE ÚNICO 

HERDEIRO - DILIGÊNCIA QUE PODE SER CUMPRIDA PELA PRÓPRIA PARTE 

- PARTE AUTORA QUE COMPROVA A QUALIDADE DE HERDEIRA DO 

FALECIDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1-Como é cediço, para a propositura das Ações de 

Cobrança de Seguro Obrigatório aplica-se o prazo prescricional de três 

anos (art. 206, §3º, IX, do Código Civil e Verbete 405 da Súmula do STJ), o 

qual inicia-se a partir da data que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral. In casu, tendo em vista que na época do acidente a 

Autora não tinha prova de que era companheira do falecido, o termo inicial 

do prazo prescricional deve iniciar a partir do trânsito em julgado da 

sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de união 

estável, ocasião em que nasceu o direito subjetivo da parte em pleitear a 
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indenização.2-No caso concreto, levando em consideração que a 

sentença transitou em julgado em 16/09/2014 e que a Ação de Cobrança 

foi protocolizada em 27/05/2015, nota-se que a pretensão não foi atingida 

pela prescrição, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença neste 

aspecto.3- O ônus de demonstrar a existência de outros herdeiros cabe à 

Apelante, consoante artigo 373, inciso II, do NCPC, máxime porque pode 

diligenciar no sentido de obter a declaração do INSS da existência de 

demais herdeiros, sem a necessidade de interferência do judiciário, de 

modo que não pode agora sustentar que foi cerceada no seu direito de 

defesa.4- A falta de apresentação de declaração de único herdeiro não 

afasta o dever da Apelante em indenizar a Apelada, eis que os requisitos 

legais para o ajuizamento da demanda foram devidamente preenchidos e 

comprovados, quais sejam, prova do acidente e o dano dele decorrente, 

de modo que a indenização é devida a Recorrida, eis que comprovou sua 

qualidade de beneficiária.” (TJMT - Ap 155275/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Assim, apresentados os 

documentos essenciais que contemplam os pressupostos que informam a 

espécie, é de direito receber o valor disposto em lei, ou seja, R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido inicial, e condeno a requerida, ao pagamento da diferença do valor 

de R$ 6.750,00 (sies mil setecentos e cinquenta reais) a título de 

indenização por morte, em favor da autora, corrigido monetariamente pelo 

INPC a contar da data do sinistro (25/10/2015 – Id. 10037571). O valor 

acima deve ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (Súmula nº 426- STJ), ocorrida em 14/11/2017 

(Id. 10925292). 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). 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] TJMT, Sexta Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível Nº 

94444/2006, Data de Julgamento: 28-02-2007, Rel: exmo. Sr. Dr. Marcelo 

Souza de Barros.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001660-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI LENI DE EMILIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001660-96.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Luci Leni de Emilio Martins promove a presente ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum c/c tutela provisória de urgência 

antecipada incidental de exibição de documentos em desfavor de 

Ympactus Comercial S/A, alegando, em síntese, que desembolsou o valor 

de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) referente a adesão 

à rede Telexfree e consequente aquisição de 1 (uma) conta AD Central 

Family. Aduz que em virtude da sentença prolatada nos autos de ação civil 

pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim de conferir 

liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à apuração do valor 

devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela procedência com a 

declaração de crédito em seu favor. Com a inicial vieram documentos de 

Ids. 12041164 a 12041869. Na decisão de id. 12044161 foi determinado 

que a requerida exibisse toda a documentação referente a conta adquirida 

pela parte autora, bem assim foi determinada a sua citação para contestar 

o presente feito. Devidamente citada (id. 14099151), a requerida se 

manteve silente, não apresentando qualquer espécie de resposta, 

conforme certificado presente no Id. 14615178. Os autos vieram 

conclusos. É o necessário. Decido. Inicialmente, cumpre anotar que a 

hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, pois a 

prova documental já é suficiente para a formação do meu convencimento. 

A empresa requerida apesar de devidamente citada não apresentou 

contestação. Dessa forma, incide o ônus da revelia, com a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 

do CPC. Sobre o assunto: “Na liquidação pelo procedimento comum, o 

demandante indica expressamente em sua peça inaugural – petição inicial 

ou requerimento – quais os fatos que pretende provar como verdadeiros 

para chegar à fixação do quantum debeatur, de forma que a ausência de 

defesa do demandado, configura sua revelia e, ainda, mais importante, a 

geração de presunção de que os fatos que o demandante pretendia 

provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, esclarece o artigo 373, do Código 

de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da 

prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor 

cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por 

ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o 

ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no 

direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, 

ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Volvendo os 

olhos para o caso versando, verifico que a parte autora logrou êxito em 

comprovar a liquidez do seu crédito por meio do boleto e comprovante de 

pagamento juntado no id. 12041349, que evidencia a relação jurídica 

existente entre as partes e a perda patrimonial da parte autora em 

benefício da empresa requerida. Portanto, tenho como devidamente 

constituída o quantum debeatur aqui pretendido, não havendo nos autos 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou restritivo do direito postulado na 

petição inicial, mormente porque a requerida deixou de alegar e/ou 

produzir provas que pudessem desconstituir o alegado crédito. Posto isso, 

julgo procedente o pedido inicial para o fim de DECLARAR como quantum 

debeatur a importância de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta 

reais), a ser corrigida na forma estabelecida na sentença prolatada nos 

autos de ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, qual seja, deverá 

ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos Kis AdCentral ou AdCentral Famile, 

conforme o caso e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a 

citação em 29/07/2013. Em consequência, resolvo o mérito, com 

fundamento no art. 487, I do CPC. Condenado a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios, estes que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos 

do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil. Após, decorrido o prazo 

recursal, prossiga-se o feito na forma de execução por quantia certa 

contra devedor solvente. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed. 

Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e 

Oliveira ,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: 

Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. 
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Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 10ª Ed. 

São Paulo: RT, 2007.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 324154 Nr: 20554-16.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSA, LÍVIA LÉIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164, LIVIA LÉIA DA SILVA - OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT 6.735

 INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo legal, apresentem suas 

derradeiras alegações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406770 Nr: 15008-09.2015.811.0002

 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: MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico ser tempestiva a Contestação de fls. 48/181. Sendo assim, 

procedo a INTIMAÇÃO da parte Requerente para apresentar Impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 271293 Nr: 12134-90.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES, CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ JOSE FERREIRA - 

OAB:8212

 Certifico que transcorreu em branco o prazo para parte executada 

realizar o pagamento ou apresentar impugnação. Assim, intimo a parte 

exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 267799 Nr: 6540-95.2011.811.0002

 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: C. FRAGERRI TRANSPORTES - ME, SIGNORI, PISSINI E 

MARQUESINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JR.QUEIROZ LUZ - 

OAB:23.787, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Certifico que a parte exequente não foi intimada da decisão, assim, intimo 

a parte Exequentes indicados as fls. 228/229, para manifestarem 

interesse na continuidade do feito, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437582 Nr: 5442-02.2016.811.0002

 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: WILSON GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAÇÃO da parte requerida para efetuar o depósito prévio integral da 

parte que lhe incumbe (50% dos honorários periciais, conforme 

determinação de fls. 70/72, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 447933 Nr: 10875-84.2016.811.0002

 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: NILDA ALVES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADM CONSÓRCIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDER GUTIERREZ - 

OAB:MT 4.344/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327/DF, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:MT 

12.208-A

 Certifico que o atual advogado do Requerido não estava cadastrado no 

Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual, 

encaminho o movimento "Decisão->Determinação", de 06/08/2018, para 

nova publicação: "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 24 de 

setembro 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. 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.: 298109 Nr: 18609-28.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMOVEL QD 23

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face da petição de fls. 105 em que a Requerente requer a desistência 

da presente reintegração, HOMOLOGO a desistência manifestada, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 297182 Nr: 18036-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 22LOTE 22 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face da petição de fls.57, em que a parte autora requer a extinção do 

feito, nos termos do art.200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

homologa a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

P.I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433161 Nr: 2905-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CONQUISTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação Cautelar de Arresto proposta por Irmãos Domingos Ltda 

em desfavor de Supermercado Conquista Ltda -ME, pelos fatos e 

fundamentos expostos nos autos.

No decorrer da demanda, o autor informa que as partes firmaram acordo, 

fls. 47/48, pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do 

processo e a liberação dos bens arrestados.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis.

 Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Ante o exposto, HOMOLOGO E JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

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.

Proceda-se a liberação dos bens arrestados às fls. 49, em favor do 

Supermercado Conquista Ltda-ME, libero o fiel depositário do encargo.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436085 Nr: 4705-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, em correição.

Manifestem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, o interesse na 

transação para fins de designação de audiência, na forma do art. 331, § 

3º, do CPC, especificando as provas que ainda pretendem produzir nos 

autos, justificando-as, no mesmo prazo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 382059 Nr: 28328-63.2014.811.0002

 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: ZENIRA CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do NCPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais).a Requerente, a título de indenização pelas lesões 

corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando 

de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação 

deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor 

reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do 

STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno a 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor 

da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326416 Nr: 22772-17.2013.811.0002

 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: JUVENAL ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (juntada de AR fls. 

22) e deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal 

(certidão de fls. 24), DECRETO A REVELIA da parte requerida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2. A decretação da revelia com 

a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 

-REsp 1335994 SP 2012/0155834-1).

No caso em tela, a ocorrência de revelia do réu enseja a aplicação do 

caput do artigo 346 do CPC:

 “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da 

data de publicação do ato decisório no órgão oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação da parte, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.
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Esclarecidos os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse 

em conciliar dentro do prazo comum de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações ulteriores.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205017 Nr: 980-80.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE A R DOS SANTOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, JUREMA DE LIMA TAVARES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos, em correição.

Defiro o petitório de fls. 147 e DETERMINO a intimação dos Executados 

para complementação do valor faltante.

Após, manifeste a Exequente.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205780 Nr: 1748-06.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA ALICE LIBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SALVADOR PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9674

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido de fls. 138, para determinar a substituição do contrato de 

venda de fls. 18/20 dos autos, por cópias reprográficas.

Após, retornem ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 234181 Nr: 14167-24.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALISSA APARECIDA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 74/77).

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu o que enseja a 

aplicação do caput do artigo 346, do CPC: “Os prazos contra o revel que 

não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial.”. Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de 

intimação do réu, faz-se necessária a efetiva publicação para início do 

prazo para manifestação da parte, não podendo haver a supressão de 

qualquer etapa processual.

Portanto, a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, somente ocorrerá após o prazo de 15 (quinze) dias da 

publicação de decisão que recebe o pedido de cumprimento de sentença, 

pois a multa de 10% condiz com medida coercitiva em fase de 

cumprimento de sentença.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença de fls.48, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 98995 Nr: 8465-05.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AUTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. K. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:22296/GO, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953/MT

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas, pagas inicialmente pela 

autora.Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório.Após o trânsito em julgado, 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.: 20048 Nr: 2164-52.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONCALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas, pagas inicialmente pela 

autora.Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório.Após o trânsito em julgado, 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.: 287253 Nr: 6574-36.2012.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De início, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte executada, através de seu (sua) patrono (a) constituído 

(a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor informado pelo Exequente, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 
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pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, a Executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC), ou sendo efetuado pagamento parcial no 

prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o 

restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 322095 Nr: 18513-76.2013.811.0002

 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: SOCRAM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATTOS & MATTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: claudia cardoso - 

OAB:52.106/SP, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - OAB:3098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face da petição de fls. 36 em que a Requerente requer a desistência 

da presente monitória, HOMOLOGO a desistência manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333234 Nr: 1864-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON 

SEÇÃO I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Cobrança pelo Procedimento Sumário proposta por 

Condomínio Residencial Marechal Rondon Seção I., em face de Daniel 

Benetti todos qualificados, sob os argumentos apostos na inicial. (fls. 

05/11)

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 74/76, 

requerendo seja o mesmo homologado, bem como, a extinção do 

processo.

Relatado o necessário. Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 285290 Nr: 4355-50.2012.811.0002

 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: DJANE ORCENA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais, com Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Parte 

proposta por Djane Orcena de Almeida., em face de Avon Cosméticos 

todos qualificados, sob os argumentos apostos na inicial. (fls. 05/12)

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 94/96 

requerendo seja o mesmo homologado, bem como, a extinção do 

processo.

Relatado o necessário. Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 291820 Nr: 11566-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALLE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos planilha de cálculo discriminado e atualizada, nos termos do art. 524, 

do CPC.

Após, voltem conclusos, com urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 244804 Nr: 5337-35.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N& G COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR FREDERICO GALVAN FILHO 

- OAB:OAB/PR 3370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente Fundada em Título Executivo Extrajudicial proposta por N&G 

Comércio De Combustível e Serviços LTDA em desfavor de MPB 

Transportes e Cargas LTDA., todos qualificados nos autos, sob os 

argumentos apostos na inicial.

Em observância ao previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi 

proferida a decisão de fls. 63 determinando a intimação da Autora para 

manifestar se possui interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, sem resolução do mérito.

Às fls.66v, certificou-se o decurso de prazo sem a manifestação das 
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partes.

Relatado o necessário. Decido.

Ressai dos autos que devidamente intimada para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, a Autora quedou-se inerte, conforme certificado 

às fls. 65.

Desta feita, certificada a não manifestação da parte conforme determinado 

na decisão de fls. 34, configurado o abandono por parte da Autora.

Registro, por oportuno, que máquina judiciária não pode ficar paralisada 

pela inércia da parte autora na realização de providências que são de sua 

iniciativa, porquanto o princípio do impulso oficial não é absoluto.

 Em razão disso, prevê o Código de Processo Civil que "o processo civil 

começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial", 

além de atribuir ao juiz o dever de zelar pela rápida solução do litígio.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395695 Nr: 8944-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL JARDIM VÁRZEA GRANDE, QUADRA.11, 

MARIA APARECIDA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - 

OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face da petição de fls. 72, em que a parte autora requer a desistência 

da presente reintegração, HOMOLOGO a desistência manifestada, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427374 Nr: 25882-53.2015.811.0002

 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: ADAMILTON DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos, em correição.

Admilton Dias de Moura ajuizou Reclamação em face de Banco Fiat S/A 

ambos qualificados, sob os argumentos apostos na inicial. (fls.04/15)

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 87/87v, 

requerendo seja o mesmo homologado, bem como, a extinção do 

processo.

Relatado o necessário.Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC.

Sem custas, em razão da gratuidade da justiça

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423293 Nr: 23712-11.2015.811.0002

 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: MICHELI BARBOSA DO NASCIMENTO

 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 GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos, em correição.

Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo 

pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora.

Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 423293 Nr: 23712-11.2015.811.0002

 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: MICHELI BARBOSA DO NASCIMENTO

 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 GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 A seguir a MMª Juíza de Direito proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: Sendo 

infrutífera a composição entre as partes nesta fase processual, e 

considerando que a mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

solução e prevenção de litígios, considerando, ainda, que a Resolução n.º 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível 

apoiar, estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo 

de reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses, nos 

termos da Ordem de Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, que regular a 

realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, determino 

sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 30 

de março de 2016, às 13:40 horas. Ressalto que na sessão, haverá a 

oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um 

conciliador e, dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas 

individualmente ou em conjunto no início da sessão. Consigno, ainda, que 

em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. Esse acordo decidido pelos interessados será validado 

por um Juiz(a), com todas as garantias legais, gerando a solução do 

processo de forma ágil, econômica e eficiente. O comparecimento à 

sessão é uma oportunidade especial na qual os interessados poderão 

solucionar o problema, uma vez que a mediação e a conciliação são 

procedimentos em que a solução do conflito surge da vontade das 

próprias partes interessadas, consensualmente. Ficam todos os 

presentes convidados a comparecerem na sede do Fórum desta comarca 

para a realização do respectivo ato. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Saem os 

presentes devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 377160 Nr: 24674-68.2014.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO CORDEIRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGUROS S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Vistos, em correição.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela proposta por Hélio Cordeiro Barbosa em desfavor da Sul América 

Seguros. Relatado o necessário. Decido. Pelo exposto, acolho a prejudicial 

de mérito arguida pela Requerida e julgo EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Com o trânsito em julgado, procedam as 

baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 409382 Nr: 16346-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, 

condeno o requerente por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 

5% do valor atualizado da causa e dos prejuízos suportados pela 

requerida com despesas processuais e honorários de advogado.Sem 

prejuízo, condeno a parte autora em custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, 

tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça (fls. 29), neste 

tópico, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, 

conforme o art. 98, § 3º do CPC. Na hipótese de interposição de recurso 

de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido 

pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte 

contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 

dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte 

contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao e. 

Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso de apelação.Certificado o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422594 Nr: 23342-32.2015.811.0002

 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: EDINHO ALENCAR ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda 

e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a empresa requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela Requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Assim, condeno a Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, 

que arbitro em R$ 10% (dez por cento) do valor da condenação, com 

fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433696 Nr: 3230-08.2016.811.0002

 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: FRANSCIELLY MARIA PRESOTTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGNEZ DE ALMEIDA AMUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:MT 6.469/O, THAMARA THALIERY DOS SANTOS - 

OAB:18.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da petição de fls. 124, em que parte autora requer a desistência 

da presente ação, HOMOLOGO a desistência manifestada, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora diante de sua desistência, conforme 

prevê o artigo 90 do CPC. Tais exigências, no entanto ficam suspensas, 

nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 292124 Nr: 11910-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTE RODOVIÁRIOS CONQUISTA LTDA- 

EXPRESSO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GOES EMERICK - 

OAB:10.904

 Vistos, etc.

Acostou aos autos às fls. 145/149 pedido formulado pelo exequente para 

que fosse realizada a pesquisa de eventuais veículos em nome do 

executado e consequentemente a penhora de eventuais bens registrados 

em nome do devedor, via sistema RENAJUD.

Pois bem, não havendo óbice legal, procedi com a consulta ao sistema 

RENAJUD, porém constatei que já recaem sobre os veículos de 

propriedade do executado gravames de penhoras efetuadas pelo Juízo da 

Comarca de Mirassol D’ Oeste, conforme extratos em anexo.

Assim, a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a intimação 

do exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre seu 

interesse na penhora dos veículos em discussão, mesmo já recaindo 

sobre eles outras penhoras de primeiro grau.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422466 Nr: 23283-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMER TINTURARIA E LAVANDERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 
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OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 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. 31, 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. 30. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 337057 Nr: 5422-79.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE RADIADORES 

OGRAMAC LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.F. CELESTINO SERVIÇOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o requerimento e procedo à restrição judicial junto ao cadastro 

RENAJUD em nome da executada, caso positiva servirá o respectivo 

extrato de termo de penhora, devendo a executada ser intimada para que 

manifeste-se, querendo, no prazo legal.

Caso negativa, manifeste o exequente no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 99445 Nr: 8914-60.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. P. CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando o petitório de fls. 45, procedi à consulta no sistema RENAJUD, 

conforme espelho que segue anexo a esta decisão, no entanto, foi 

negativa a pesquisa.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97945 Nr: 7271-67.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA HIDRAULICA CIDADE VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando o petitório de fls. 119, procedi à consulta no sistema RENAJUD, 

conforme espelho que segue anexo a esta decisão, no entanto, foi 

negativa a pesquisa.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16922 Nr: 301-95.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPASS - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:3584-A, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Sobre a consulta efetuada junto ao Sistema RENAJUD diga o exequente, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo sem qualquer provocação do credor, determino o 

arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, excluindo-os do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, conforme determina o art. 2° 

do Provimento n. 10/2007 – CGJ, até a ocorrência de algum fato que 

justifique o desarquivamento ou nova provocação dos interessados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 6469-35.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL SOMBRA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO MACHADO DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/MT, MARCUS FERNANDO FONTES VON 

KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:4656

 Vistos, etc.

Acostou aos autos às fls. 219/220 pedido formulado pelo exequente para 

que fosse realizada a pesquisa de eventuais veículos em nome do 

executado e consequentemente a penhora de eventuais bens registrados 

em nome do devedor, via sistema RENAJUD.

Pois bem, não havendo óbice legal, procedi com a consulta ao sistema 

RENAJUD, porém constatei que já recaem sobre os veículos de 

propriedade do executado gravames de penhoras efetuadas pelo Juízo da 

Comarca de Porto Velho, conforme extratos em anexo.

Assim, a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a intimação 

do exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre seu 

interesse na penhora dos veículos em discussão, mesmo já recaindo 

sobre eles outras penhoras de primeiro grau.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 284894 Nr: 3941-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL E MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLUB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171 M/S, HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acostou aos autos às fls. 74/75 pedido formulado pelo exequente para 

que fosse realizada a pesquisa de eventuais veículos em nome do 

executado e consequentemente a penhora de eventuais bens registrados 

em nome do devedor, via sistema RENAJUD.

Pois bem, não havendo óbice legal, procedi com a consulta ao sistema 

RENAJUD, porém constatei que já recaem sobre os veículos de 

propriedade do executado gravames de penhoras efetuadas pelo Juízo da 

Segunda Vara Cível desta Comarca, conforme extratos em anexo.

Assim, a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a intimação 

do exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre seu 

interesse na penhora dos veículos em discussão, mesmo já recaindo 

sobre eles outras penhoras de primeiro grau.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 425854 Nr: 25067-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON SOARES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 13.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Condomínio Parque Chapada dos 

Guimarães, em desfavor do requerido, Clayton Soares de Figueiredo 

ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 51/58 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC.

Custas conforme o art. 90, § 3º, do CPC.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339155 Nr: 7264-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISNÁUTICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BARCOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 4.032, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:OAB/MT2090

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por Açofer Indústria e Comércio LTDA, em desfavor do requerido, 

Disnautica Ind. Com. De Barros ambos devidamente qualificados nos 

autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 133/137, e o 

termo aditivo às fls.142/143 pugnando por sua homologação e extinção do 

feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme ajustado.

 Após o trânsito em julgado, 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.: 56549 Nr: 2522-12.2003.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NASCIMENTO SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 46/47, contudo não vislumbrei 

nos autos a planilha do débito atualizado, documento necessário para 

sucesso da consulta requerida.

 Em sendo assim, intime-se a parte autora a trazer aos autos planilha 

atualizada. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104715 Nr: 832-06.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO PRAXEDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA S. 

CAVALLARI - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 152/154, contudo ao preencher 

o Sistema BACENJUD o CPF 811.032.471-15 informado nos autos, 

verifiquei que o documento é de terceira pessoa estranha à lide, conforme 

espelho em anexo, não vislumbrando nos autos o número do CPF do 

Requerido ADELMO PRAXEDES DE SOUZA, documento necessário para 

sucesso da consulta requerida.

 Em sendo assim, intime-se a parte credora a trazer aos autos o 

apontamento, bem como planilha atualizada do débito. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 296506 Nr: 16853-81.2012.811.0002

 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: GISLAINE DA COSTA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ALLIANZ SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:MT 13.094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fls. 578, onde informa que houve o decurso do 

prazo sem que a parte executada oferecesse embargos, proceda à 

transferência dos valores penhorados para a conta bancária indicada pelo 

requerente (petição de fls. 576).

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do Prov. nº 16/2011-CGJ, 

acerca da transferência efetuada.

Ato contínuo, intime-se a parte exequente a se manifestar nos autos e 

requerer o que de direito. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, conclusos para extinção 

do processo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 330610 Nr: 26912-94.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DIST. DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giancarlo Santos - OAB:10799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR ALVES DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:13.952

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

prestar informações/esclarecimentos e/ou fornecimento de 

documentações, conforme solicitação do Perito Judicial às fls. 180/189, 

para levantamento de dados técnicos mais aprofundados, que serão 

utilizados para a realização da Perícia Técnica e na elaboração do Laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419905 Nr: 21946-20.2015.811.0002

 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: MICHEL CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Certifico que a Contestação de fls. 55/74 foi apresentada 

tempestivamente. Sendo assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte Autora 

para apresentar Impugnação, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 495350 Nr: 11232-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANO MAURICIO SCREMIN PIRES BRANDOLFF, 

TULIO CESAR ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO JOSE DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:21623/O, TULIO CESAR ZAGO - OAB:12737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:7187

 Diante do exposto, declaro extinto o processo COM RESOLUÇÃO do 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como com fulcro no 

art. 15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela habilitante, e determino que seja alterado o crédito 

habilitado por CHRISTIANO MAURICIO SCREMIN PIRES BRANDOLFF, de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), ser habilitado na classe dos credores 

trabalhistas do quadro geral de credores da recuperação judicial de 

SERVCLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.Isento de custas e 

honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398913 Nr: 10764-37.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMI GIL DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT 15.104-A

 Vistos.

Considerando o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o pedido de fls. 49/57 para que seja declarada a nulidade 

do processo desde a publicação do acórdão.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 412280 Nr: 17931-08.2015.811.0002

 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: LAURITA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, HSBC - BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:76.696

 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 24 de setembro de 2018, às 

16h00min, 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.: 396352 Nr: 9424-58.2015.811.0002

 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: RITA MARTINS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO da parte Requerida do desarquivamento dos autos para 

requerer o que de direito, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 317504 Nr: 13865-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE DA ROCHA

 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

 INTIMAÇÃO da parte credora para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395583 Nr: 8841-73.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELITON DE ALMEIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8.184-A

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC. Todavia, 

tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça a exigibilidade 

da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º 

do CPC. .Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as 

baixas e anotações pertinentes.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255757 Nr: 13621-32.2010.811.0002

 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: SKALA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA -EPP, TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - USAR ESTE - OAB:

 Vistos, em correição.

Cumpra-se o determinado nets data, nos autos em apenso. Às 

providências.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002329-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA GEANNY DE MELO ROSA (REQUERENTE)

CACILNEA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA AREDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração 

dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. 

Juntou documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos 

antecedentes históricos da conversão dos vencimentos para a URV. 

Sustentou competir a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao 

final, protestou pela improcedência do pedido inicial. Houve réplica. 

Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “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” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) 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. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) 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 reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 553 de 590



valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a 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, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 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). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002339-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração 

dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. 

Juntou documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos 

antecedentes históricos da conversão dos vencimentos para a URV. 

Sustentou competir a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao 

final, protestou pela improcedência do pedido inicial. Houve réplica. 

Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “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” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 554 de 590



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. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) 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 reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) 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. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a 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, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 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). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008312-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DA SILVA BARBIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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: 1007279-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALACE SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007288-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 14317 Nr: 392-98.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOCA DOS COLCHÕES COM. IMPORTAÇÃO 

LTDA, LUIZ ANTONIO MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - PROC. EST. - 

OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

GRELLERT - OAB:38.282 OAB/PR, PAULO HENRIQUE BEREHULKA - 

OAB:35.664 OAB/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.: 303238 Nr: 24165-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA DISTRIB. DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, MARISIA MARIA DO NASCIMENTO, ALESSANDRO 

APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Vistos,

Delta Distribuidora de Materiais para Construção Ltda, Alessandro 

Aparecido de Oliveira e Marisia Maria Nascimento Oliveira apresentaram 

exceção de preexecutividade contra a execução fiscal que lhe move a 

Fazenda Pública Estadual, alegando, em síntese, a ocorrência da 

decadência e nulidade dos títulos executados. Sustenta que os fatos 

geradores ocorreram nos meses de junho/2005 a setembro/2005 

informando que a data da constituição do crédito ocorreu em 31/03/2012 e 

que foi acobertado pela decadência. Assevera, ainda, acerca da nulidade 

da CDA por ausência de requisitos legais. Finaliza, requerendo a extinção 

da ação com o reconhecimento da decadência e/ou nulidade das CDA, 

acostando documentos.

A excepta apresentou impugnação sustentando a não ocorrência de 

decadência, bem como informando que os créditos cobrados nesta 

execução e os créditos do parcelamento informado se tratam de créditos 

distintos, pugnando pela rejeição.

É o relatório. Decido.

A exceção de pré-executividade consiste em figura processual 

estabelecida pela doutrina em favor do devedor, facultando-lhe o direito do 

contraditório, incidentalmente, no processo satisfativo, independentemente 

da garantia do Juízo. É notório que na exceção de pré-executividade se 

mostra viável discutir apenas matérias de ordem pública, que podem ser 

conhecidas de ofício pelo Juiz, tais como, questões envolvendo 

pressupostos processuais e condições da ação ou nulidades e defeitos 

formais flagrantes do título executivo, pois neste meio de defesa não se 

abre oportunidade ampla para dilação probatória.

No tocante a alegada decadência, verifico do fato gerador ocorrido em 

06/2005 a 09/2005, teve seu crédito constituído definitivamente em 

26/04/2011, conforme se vê da CDA e aviso de cobrança nº 160317, ou 

seja, dentro do prazo decadencial.

No caso em tela, como não houve pagamento do tributo pelo contribuinte, 

se aplica a regra do art. 173, inciso I, do CTN. Assim, com a constituição 

do crédito realizado em 26/04/2011, o Fisco teria o prazo de mais 05 anos 

para propor a ação de execução fiscal, o que fez no dia 14/12/2012, com 

despacho de citação em 13/01/2013 interrompendo a prescrição, 

totalmente dentro dos prazos.

Lado outro, do alegado processo administrativo referente ao parcelamento 

do crédito, a excepta informa que são créditos tributários distintos e, para 

melhor analise, demandaria produção de provas, o que não é cabível na 

presente via de exceção de pre-executividade.

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.: 254903 Nr: 21261-86.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO FORMOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

JORDSON JACQUES CAMPOS, ANDRÉIA JACQUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ROBERTA DE BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11197/MT

 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.: 20415 Nr: 821-65.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÕES E FERRO LTDA, ALCIDES RENOEL 

SIMOES, JOSE GERALDO FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Ferreira Zilio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA 

RESMER - OAB:51.992 OAB/PR, JOÃO EVERARDO RESMER VIEIRA - 

OAB:18.084 OAB/PR

 Vistos,

José Geraldo Ferro apresentaram exceção de pre-executividade contra a 

execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública Estadual, alegando, em 

síntese, a ocorrência da ausência de citação válida do excipiente da 

prescrição do crédito tributário, e também a prescrição intercorrente, 

requerendo a extinção da presente execução fiscal.

A excepta sustentou a inocorrência da prescrição, bem como a validade 

da citação por edital, pugnando pela rejeição.

É o relatório. Decido.

A exceção de pré-executividade consiste em figura processual 

estabelecida pela doutrina em favor do devedor, facultando-lhe o direito do 

contraditório, incidentalmente, no processo satisfativo, independentemente 

da garantia do Juízo. É notório que na exceção de pré-executividade se 

mostra viável discutir apenas matérias de ordem pública, que podem ser 
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conhecidas de ofício pelo Juiz, tais como, questões envolvendo 

pressupostos processuais e condições da ação ou nulidades e defeitos 

formais flagrantes do título executivo, pois neste meio de defesa não se 

abre oportunidade ampla para dilação probatória.

No tocante a alegada prescrição, verifico que os fatos geradores 

ocorreram em 06/1990 a 08/1990 com a constituição definitiva do crédito 

em 19/05/1993, portanto, dentro do prazo de cinco anos, não ocorrendo a 

decadência. Em seguida, constato que a ação foi proposta em 12/11/1993, 

sendo assim, afastada a prescrição.

 Conquanto a citação pessoal do executado, restou infrutífera foi deferida 

a citação por edital. De outro lado, em relação ao argumento acerca da 

nulidade da citação por edital, verifico tratar-se de matéria que demanda 

dilação probatória, não sendo matéria a ser apreciada por essa exceção 

de pre-executividade. Ademais, cumpre salientar que, o excipiente não 

trouxe qualquer documento capaz de comprovar acerca da alegada 

nulidade da citação por edital.

Lado outro, em relação a alegada prescrição intercorrente, não verifiquei 

nos autos nenhum período superior a 05 anos de paralisação da presente 

execução e, por restar ausente a inércia da exequente por mais de 05 

anos, inexistente a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISS/TAXAS DE 

LICENCIAMENTO - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DECURSO DE 

CINCO ANOS - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. - O fenômeno 

prescricional é causa de extinção do próprio crédito tributário, com fulcro 

no art. 156, V, do Código Tributário Nacional.- Inviável o reconhecimento 

da prescrição intercorrente se não decorridos mais de cinco anos sem 

qualquer diligência do exequente.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0134.05.063186-7/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2018, publicação da súmula em 

03/05/2018)

 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 Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 495275 Nr: 11188-11.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIO TASSINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN GONÇALVES MOREIRA 

BATISTA SOUZA - OAB:340.217/OAB SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.Havendo recurso e apresentadas ou não 

as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos 

do § 3º, do art. 1.010 do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, independentemente de ulterior despacho.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 80106 Nr: 1978-53.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANAIBA LTDA, APARECIDO 

ANTONIO CASAROTTO, CARLOS ALBERTO HORTENCI DE BARROS, 

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA, MARCOS ELY MENDES DA SILVA, 

DIONILDO GOMES CAMPOS, JAIME OSVAIR COATI, RUBEM PAVÃO 

CAVALHEIRO, CICERO ROMÃO BATISTA GOMES, EDINEY GORMAZ 

BARBOSA, JOSE SWANI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FÁVARO - OAB:10200-B

 Diante do exposto, e de acordo com as provas nos autos, bem como 

manifestação da excepta (fls. 473/475) acolho a presente exceção de 

pré-executividade para excluir Nerowillian Dias de Souza do polo passivo 

da lide, e de consequência, e extinguir a execução quanto a este, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 

Determino a retificação do polo passivo, a fim de excluir Nerowillian Dias 

de Souza. Anote-se na autuação.Sem custas, por isenção legal. Anoto, 

por oportuno, que os honorários do advogado arbitrados por força da 

sucumbência devem proporcionar uma justa remuneração pelo trabalho 

técnico desenvolvido, observando, contudo, o pedido e a causa de pedir, 

local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, inclusive, 

os serviços despendidos pelos profissionais do direito. Assim, 

considerando a existência de vários co-devedores, condeno a Exequente 

em honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos 

do Art. 85, §4º, inciso III, observado o disposto nos incisos do parágrafo 

2º do NCPC).No mais, manifeste a parte Exequente em termos para 

prosseguimento da execução.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 78528 Nr: 1202-53.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANAIBA LTDA, APARECIDO 

ANTONIO CASAROTTO, MARCOS ELY MENDES DA SILVA, CARLOS 

ALBERTO HORTENCI DE BARROS, NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA, 

DIONILDO GOMES CAMPOS, RUBEM PAVÃO CAVALHEIRO, CICERO 

ROMÃO BATISTA GOMES, EDINEY GORMAZ BARBOSA, JOSE SWANI 

RODRIGUES, JAIME OSVAIR COATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FÁVARO - OAB:10200-B

 Diante do exposto, e de acordo com as provas nos autos, bem como 

manifestação da excepta (fls. 434/435) acolho a presente exceção de 

pré-executividade para excluir Nerowillian Dias de Souza do polo passivo 

da lide, e de consequência, e extinguir a execução quanto a este, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 

Determino a retificação do polo passivo, a fim de excluir Nerowillian Dias 

de Souza. Anote-se na autuação.Sem custas, por isenção legal. Anoto, 

por oportuno, que os honorários do advogado arbitrados por força da 

sucumbência devem proporcionar uma justa remuneração pelo trabalho 

técnico desenvolvido, observando, contudo, o pedido e a causa de pedir, 

local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, inclusive, 

os serviços despendidos pelos profissionais do direito. Assim, 

considerando a existência de vários co-devedores, condeno a Exequente 

em honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos 

do Art. 85, §4º, inciso III, observado o disposto nos incisos do parágrafo 

2º do NCPC).Determino o apensamento desses autos ao processo nº 

105/2005 ou 1978-53/2005 (Código 80106). No mais, manifeste a parte 

Exequente em termos para prosseguimento da execução.Outrossim, 

conforme petição de fls. 437/438, determino seja excluída a advogada 

Luciana Rosa Gomes, com a inclusão/substituição da mesma por Tatiana 

Dias de Campos, OAB/MT 9.369, a quem deverá receber todos os atos e 

publicações.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 414095 Nr: 18972-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUMAC I INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, BIO FOREST WOOD PRODUCTS LIMITED, BLANCA 

CONSUELO GIRALDI, JOMAR JOSE DE SALLES, NORBERTO ANTONIO 

DOMINGO SPECIALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767/MT

 Vistos,
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Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por Blanca Consuelo 

Giraldi em face de Fazenda Pública Estadual, alegando a excipiente que se 

desligou da empresa executada em 21 de maio de 2008 conforme terceira 

alteração e consolidação contratual, bem como, quando fazia parte da 

empresa não possuía atos de gestão. Sustentou ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo, e requereu sua exclusão do polo passivo com a 

extinção do feito, com apoio nos documentos acostados.

A excepta, devidamente intimada, manifestou pela rejeição do incidente.

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 não são suficientes para comprovar a alegada 

ilegitimidade, vez que, a excipiente alega ter se retirado da sociedade em 

21 de maio de 2008, e os débitos constantes no aviso de cobrança se 

referem à débitos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, ou seja, até o ano de 

2008 a excipiente constava como sócia.

Ademais, a excipiente não juntou alteração contratual posterior à sua 

retirada, impossibilitando verificar se a mesma não retornou à sociedade. 

Como se sabe, a exceção de pre-executividade é via estreita, devendo 

conter todas as provas juntamente na oportunidade de seu protocolo. 

Caso haja necessidade de dilação probatória, se torna inviável apresentar 

referida medida.

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 Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 245145 Nr: 5651-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOELMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ARAGÃO, EMILIA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA FIGUEIREDO DE O. 

ARAGÃO - OAB:7992-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar a planilha de 

cálculos referentes aos honorários de sucumbência, visto que, embora 

mencionado, não acompanhou a petição de fls. 170, para prosseguimento 

da execução.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 243574 Nr: 4662-72.2010.811.0002

 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: DONIZETE MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672/O, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9.996

 Vistos,

Diante do depósito de valores (fls. 225/234), aliada a manifestação da 

parte Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Expeço alvará em nome do beneficiário direto do crédito a ser levantado, 

com destaque dos honorários contratuais limitado a 30% do valor a ser 

levantado, porquanto há franco desequilíbrio no contrato de honorários 

apresentado, vez que lesivo a advogada auferir parcela maior daquela 

destinada ao constituinte. Expeço alvará em nome da advogada dos 

honorários de sucumbência e contratuais, conforme exposto.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002291-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA SOFIA DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive 

na autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença. 

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se. Lado outro, a 

parte autora informa o descumprimento da decisão judicial pela autarquia 

ré e pugnou pela implantação do benefício previdenciário. Intime-se a 

Gerência Executiva do INSS de Cuiabá, determinando que a mesma 

providencie a implantação do beneficio previdenciário da parte autora, no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, comprovando nos autos a aludida 

implantação, mediante documentos, sob pena das sanções civis (multa 

prevista nos arts. 14, § único, 461 e 461-A, do CPC, improbidade 

administrativa - art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92) e penais (caracterização de 

crime de obediência - art. 330, do CP - ou prevaricação - art. 319, do CP) e 

administrativas, sem prejuízo de pedido de intervenção federal - art. 34, 

inc. VI, da CF, e art. 140 e seguintes do RITJ/MT. Servirá a presente como 

mandado e ofício, devendo ser cumprida pela própria parte Exequente, 

juntando aos autos cópia do protocolo junto ao órgão responsável no 

prazo de 48 horas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

URGÊNCIA.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006307-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINELVINA MACIEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 31.10.2018, às 14h45min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007549-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Com fulcro no art. 334, do NCPC, 

designo para o dia 22 de novembro de 2017, às 14h45min a audiência de 

conciliação, devendo ser citado o réu dos termos da ação para, querendo, 

no prazo legal contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a parte autora no prazo 

de 15 dias (art. 351, NCPC), devendo constar no mandado a observação 

de que a citação deverá ocorrer pelo menos 20 (vinte) dias antes da 

audiência, conforme estabelece o art. 334, caput, do NCPC. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007549-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, 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 31.10.2018, às 15h30min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007781-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CLEMENTINO CAMBRAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, 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 31.10.2018, às 15h15min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008249-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, 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 31.10.2018, às 15h45min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003198-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003198-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 15h, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003635-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERO CLEMENTE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Tendo em vista que a autora juntou aos autos apenas a 

comprovação de que recebe benefício de auxílio-acidente, deixando, 

porém, de comprovar que pleiteou administrativamente a conversão em 

aposentadoria por invalidez, determino seja ela intimada para, em 15 

(quinze) dias, cumprir o que se ordenou no despacho anterior, sob pena e 

extinção. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003635-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERO CLEMENTE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 31.10.2018, às 15h, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005699-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE VICENTE PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 31.10.2018, às 14h30min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001504-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 15h45min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006386-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA DE PAULO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o pleito. Alegando-se 

na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), ressaltando 

que as partes manifestaram desinteresse na realização da audiência de 

conciliação, conforme se infere da petição inicial, bem como do 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, emitido pelo 

réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006386-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA DE PAULO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 15h15min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001388-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIO HOLARIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

 

Vistos, Não havendo outras questões processuais pendentes de análise e 

não sendo o caso de julgamento antecipado, por depender a lide de maior 

dilação probatória, defiro o pedido de prova testemunhal formulado pela 

parte autora. Fixo, como ponto controvertido, a comprovação da alegada 

ausência de fornecimento de água na residência do autor acorrida entre 

os anos 2007 e 2017, levando em conta, para tanto, as alegações do réu 

de que a instalação da rede de água ocorreu no ano de 1998. Para tanto, 

designo a audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 30 de 

outubro de 2018, às 14h, com a oitiva das partes e das testemunhas 

arroladas. Intimem-se as partes e seus procuradores, fixando-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de testemunhas, caso não o 

tenham feito, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, cabendo aos ilustres 

advogados a intimação das testemunhas arroladas, conforme dispõe o art. 

455, § 1º, do referido instituto processual civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001388-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIO HOLARIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

 

Vistos, Não havendo outras questões processuais pendentes de análise e 

não sendo o caso de julgamento antecipado, por depender a lide de maior 

dilação probatória, defiro o pedido de prova testemunhal formulado pela 

parte autora. Fixo, como ponto controvertido, a comprovação da alegada 

ausência de fornecimento de água na residência do autor acorrida entre 

os anos 2007 e 2017, levando em conta, para tanto, as alegações do réu 

de que a instalação da rede de água ocorreu no ano de 1998. Para tanto, 

designo a audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 30 de 

outubro de 2018, às 14h, com a oitiva das partes e das testemunhas 

arroladas. Intimem-se as partes e seus procuradores, fixando-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de testemunhas, caso não o 

tenham feito, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, cabendo aos ilustres 

advogados a intimação das testemunhas arroladas, conforme dispõe o art. 

455, § 1º, do referido instituto processual civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009286-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA ROSA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

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 31.10.2018, às 14h15min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007047-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 31.10.2018, às 14h, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006188-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 14h45min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007153-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MADUREIRA DOS SANTOS (RÉU)

MARCOS ANTONIO DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. I) Indefiro o pedido de devolução do prazo formulado pelo 

requerido Marcos Antônio de Moraes, tendo em vista ter ele sido notificado 

pessoalmente, conforme se infere do mandado Id. 12887674. II) Acolho o 

parecer ministerial Id. n. 14034641, determinando a intimação da Câmara 

Municipal de Várzea Grande para, querendo, se manifestar no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330972 Nr: 27264-52.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, FELLIPE BAEZ MALHEIROS - OAB:18517, 

ROBERTO ANTONIO FACHHIN FILHO - OAB:OAB/MT 13.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de mérito, a 

prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, tendo em 

vista que o requerimento administrativo se deu em 24.3.2017, não 

transcorrendo, assim, o quinquênio alegado.

Fica, portanto, afastada a prejudicial.

Não havendo outras questões processuais pendentes a serem decididas 

dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social.

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 6 de novembro de 2018, às 14h, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

eventualmente indicadas.

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC, no que ser refere às 

testemunhas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 300779 Nr: 21458-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDA, MAURICIA CAHAVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 À parte autora para, em 15 (quinze) dias, manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, conclusos.

 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:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 162 § 4º do 

CPC, CNGC Seção 5, XVII, e Provimento 56/2007 impulsiono este feito 

intimando a parte autora prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o depósito 

da diligência do Oficial de Justiça, via site www.tjmt.jus.br: Emissão de 

Guias Online - Diligência - emissão de guia de diligência, a fim de 

expedição do mandado de intimação no Bairro : Ipase Várzea Grande-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 201035 Nr: 11696-06.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIA DE FIGUEIREDO CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS-Proc. - OAB:3833/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:MT 7.230

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

identificado no ofício de fl. 57, intimando-se, na sequência, a parte 

executada, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do 

feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução.

Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 511782 Nr: 19976-14.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR FEGURI, RAFIK SAMIR FEGURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte embargante para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a impugnação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 103784 Nr: 12334-73.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA ESTEVES MATSUBARA 

SANCHES - OAB:11.360 OAB/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Conselho Regional de 

Contabilidade MT, por meio de seu procurador, em face de Gonçalo 

Benedito de Campos, ante a existência de débitos, conforme certidão de 

dívida ativa.

Em despacho inaugural foi determinada a citação da executada e os 

demais atos executórios.

Na sequência, o exequente pleiteia a extinção do feito, ante a quitação dos 

débitos pela parte executada.

É a síntese do necessário.

Decido.

Diante do pagamento do débito, conforme noticiado na petição retro, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do proveito econômico obtido, conforme acordo de parcelamento 

(fls. 80-81), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado e pagas as custas processuais, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 389893 Nr: 5264-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se novamente a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, retificar 

a execução, trazendo aos autos o cálculo atualizado do débito, com a 

especificação dos índices de juros e correção monetária aplicados, nos 

termos do art. 534, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 43939 Nr: 354-71.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL LAS VELAS LTDA, RAUL MENDONZA 

CAMPROVI, LENITA DROSGHIC MENDONZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AUGUSTO DA COSTA 

RIBEIRO GARCIA - OAB:10.114-MT, GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, 

MARCISIO FOLETTO PEREIRA - OAB:20.686-MT, NARA RUBIA ALVES 

DE RESENDE - OAB:20.985-B, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.510, VALTER COUTINHO SCARDUA - OAB:7320/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE POZZA - OAB:9342, 

JOSE CELIO GARCIA - OAB:2809/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 Vistos.

 Intime-se novamente a exequente, com a advertência de que a não 

manifestação em 15 (quinze) dias incorrerá na extinção da execução por 

pagamento, presumindo-se não haver interesse no prosseguimento do 

feito em virtude do levantamento dos valores depositados. Decorrido o 

prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 401118 Nr: 11939-66.2015.811.0002

 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: CAROLINE BIANCA DE ALMEIDA VIEIRA CHIROLI, 

CESAR AUGUSTO DE CAMARGO ROVERI, FERNANDO GIROTO 

SANTIAGO, EROS ROGERIO BARROS ARAUJO, JULIANO CHIROLI, 

HENRIQUE CORREIA DA SILVA, ZIULMAR DA COSTA SILVA, ROBSON 

FERNANDO MARTINS ANTONIETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7.013 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos estaduais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos 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 

do servidor, 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 

atribuído, 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 exequente e executada sobre 

a proposta de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos 

os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 272667 Nr: 14745-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NADIR BERNINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:MT 13.094-B, RODRIGO ELIAS DE SOUZA - OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, sob pena de 

extinção da execução, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta a 

certidão retro.

É a síntese do necessário.

 Decido.

 Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P. R . I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 543612 Nr: 11591-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO AFONSO FIGUEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES - 

OAB:MT 8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I) À parte embargada para, querendo, impugná-los no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 17 da Lei 6.830/80.

II) Respeitante ao pleito de atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos e à execução, com suporte no art.919, § 1º, do CPC, defiro-o, 

tendo em vista que a execução já se encontra garantida por penhora.

III) Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247925 Nr: 7642-89.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a concordância da parte autora com os termos 

apresentados pelo INSS como condição para desistência do recurso, 

homologo-a, para que surta os jurídicos e legais efeitos, determinando a 

intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

planilha atualizada do débito, observando os índices acordados entre as 

partes (fl. 199), remetendo-se, após, os autos à Contadoria Judicial para 

conferência.

 Na sequência, depois de ouvida a parte ré em 15 (quinze) dias, conclusos 

os autos para homologação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349926 Nr: 15783-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ILMA XAVIER SIQUEIRA

 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: PROCURADOR DO MUNCIPIO - 

OAB:

 Vistos.

I) Segundo se infere dos autos, os valores cobrados pelas exequentes 

exigem cálculo complexo que foge à competência da contadoria judicial. 

Assim, para apuração do montante efetivamente devido à cada uma das 

servidoras, nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, contador 

CRC/MT 1.940/0-2, que deverá realizar a perícia contábil 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.

II) No que se refere à verba honorária, determino seja intimada a parte 

exequente para juntar aos autos o valor atualizado do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 499893 Nr: 13693-72.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEYLA SIQUEIRA FIGUEIREDO FIGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES - 

OAB:MT 8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho os embargos propostos e dou-lhes provimento 

para o fim de declarar extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a 

embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desenvolvido pela 

embargada, bem como o razoável tempo utilizado para os seus serviços, 

nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Contudo, 

suspendo a condenação, em virtude da gratuidade da justiça, que ora 

defiro, com suporte no art. 98 do CPC.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 390950 Nr: 5884-02.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DUARTE DE ARAÚJO, MATHEUS BELPHMAN 

CACCIOLARI, RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA, JOAO PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7.013 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos estaduais 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.: 273992 Nr: 16874-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS CAMILA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 
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OAB:8524/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 Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 323844 Nr: 20241-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO REFORMADORA E MECÂNICA SENA 

LTDA, ERNESTINA FREDERICA DE ALMEIDA E SENA, MARCIA MARIA DE 

SENA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:13813

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada acerca da penhora "on line", 

efetivada à fl. 44, bem como para, querendo, apresentar embargos à 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000672-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BORTOLOMEDI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro o pedido de ID n.º12800580, concedendo o prazo de 05 

dias para manifestação. Int.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004812-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICEMIRIAN DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE IMPETRANTE, para no prazo legal, comprovar neste PJe o 

recolhimento do valor da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a ser 

r e a l i z a d o  c o m  a c e s s o  a o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Informo que este 

PJe permanecerá aguardando a comprovação do referido depósito para 

devido cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 305039 Nr: 672-68.2013.811.0002

 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): RETIFICA DE MOTORES MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUREMBERGUE ALVES 

JUNIOR - OAB:10203

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl.221/222.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 315754 Nr: 12105-69.2013.811.0002

 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: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEY GONÇALVES DE MELO, ONEIDA 

RODRIGUES DA SILVA, HIPER RODAS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW 

JUNIOR-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS SILVERIO - 

OAB:OAB/MT16319

 Vistos, etc.

Diante da possibilidade de efeito infringente nos embargos declaratórios 

opostos, manifeste-se a parte requerida, no prazo legal. Após, voltem 

conclusos.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 58651 Nr: 4438-81.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIROS TANGARÁ LTDA, ANTONIO 

MARCOS DA SILVA, DARCI GONÇALVES DA SILVA, FRANCISCO 

GONÇALVES DA SILVA, JANE DA SILVA, MARIA LÚCIA DA SILVA, 

WANDERLEI GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:7301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim de intimar A PARTE EXEQUENTE, para 

no prazo legal, comprovar nestes autos o recolhimento do valor da 

diligência do Senhor Oficial de Justiça, a ser realizado com acesso ao link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Informo que estes 

autos permanecerão aguardando a comprovação do referido depósito 

para devido cumprimento da ordem judicial proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 434123 Nr: 3507-24.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGELETRICA ASSESSORIA PROJETOS E 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:RO 2484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contido na inicial. Condeno o requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 350040 Nr: 15866-74.2014.811.0002

 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: GONÇALINA MARTINS MOREIRA DA SILVA, MARIO DE 

FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido contido 

na inicial, para condenar o Requerido, Departamento de Água e Esgoto de 

Várzea Grande, a pagar aos Requerentes, Gonçalina Martins Moreira da 

Silva e Mario de Fatima da Silva, o valor correspondente a 2 (dois) salários 

mínimos a título de danos morais, nestes termos e com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. A Correção monetária incidirá a partir da sentença 

(dano moral), consoante definido na Súmula nº 362 do Superior Tribunal 

de Justiça, e juros legais serão devidos a contar da citação (artigo 405 do 

CC).Sobre a condenação retro mencionada, os juros moratórios devem 

corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a 

regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 

11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá ser 

calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC.Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais 

por ser isento, e condeno-o em honorários advocatícios que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos) reais, nos termos do art. 85 § 8º, do CPC.Decisão não 

sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3º, do art. 496, 

do CPC.Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 

10 dias, executar a sentença nos termos previstos no art. 535 do Código 

de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e 

cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 433581 Nr: 3154-81.2016.811.0002

 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: IZABEL DIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REVELES GALANTE - 

OAB:Mmt 20.530/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança - restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor) proposta por IZABEL DIAS DA 

CONCEIÇÃO CARVALHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde 

se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 434/94, 

posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “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” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(I) 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. (II) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 
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remuneratórios supervenientes; (III) 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 reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (IV) 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. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a 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, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento.

 Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais 

e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. II), a ser 

apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, 

art.85, § 3º, inc. II).

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do CPC.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 415790 Nr: 19771-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

BROKER LTDA, RONALDO HERTHEL PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Louise Castro Borba 

- OAB:16.931, Jorge Luiz Barreto Lombardi - OAB:15.795, José 

Lombardi - OAB:17.271, Maria Luiza Barreto Lombardi - OAB:2768

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl.33.

Expeça-se o necessário.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 459133 Nr: 16022-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, 

UELITON LOPES RODRIGUES, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, 

MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB: 15.172, HERNAN ESCUDER 

GUTIERREZ - OAB:MT 4.344/A, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304

 Intimar o advogado Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304), constituído 

pelo acusado José Edmilson Pires dos Santos; o advogado Hernan 

Escudero Gutierrez (OAB/MT 4344-A), constituído pelo acusado 

Claudiomar Garcia de Carvalho; e os advogados Cibelia Maria Lente de 

Menezes (OAB/MT 2301) e Diogo Peixoto Botelho (OAB/MT 15.172), 

constituídos pelo acusado Ueliton Lopes Rodrigues, para no prazo comum 

de 10 (dez) dias, apresentarem suas alegações finais, por memoriais, 

conforme decisão de fls. 954/957, cujo teor da parte decisória é o 

seguinte: "[...] Feitas essas considerações, determino a continuidade da 

prisão dos réus: CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JOSE EDMILSON 

PIRES DOS SANTOS, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e UÉLITON 

LOPES RODRIGUES, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, e, 

INDEFIRO o pleito de revogação do réu UÉLITON LOPES RODRIGUES. 

Considerando que o representante do MPE apresentou os seus memoriais, 

encaminhe-se o feito às defesas, prazo de 10 (dez) dias, para 

apresentação de suas alegações finais por memoriais. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 252297 Nr: 17208-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLEY MARQUES DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMOM FREITAS 

- OAB:11548

 Intimar a advogada Nadeska Calmon Freitas (OAB/MT 11548), constituída 

às fls. 47 pelo acusado Warley Marques de Sena, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, traga aos autos certidão de óbito do referido acusado ou, 

no mesmo prazo, informe o local em que o registro de óbito foi lavrado.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 372884 Nr: 21487-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 566 de 590



MARTINS PACHECO - OAB:10402 MT

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da DRA JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO, via DJE, para devolver os autos na secretaria no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas do art. Art. 234, do 

CPC/2015

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 330886 Nr: 27174-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA MARCHETE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:, 

REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da DRA RHAÍÇA DORILÊO 

PEREIRA LEITE, via DJE, para devolver os autos na secretaria no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob as penas do art. Art. 234, do CPC/2015

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 248335 Nr: 7979-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FLÁVIO GONÇALVES CABRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): José Flávio Gonçalves Cabrera, Cpf: 

70409005134, Rg: 09240756 SSP MT Filiação: Clare Cabreira e Solange 

Gonçalves Cabreira, data de nascimento: 08/02/1976, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, mecanico, Endereço: Rua 7 Qda 09 - Casa 07, 

Bairro: 15 de Maio, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer em juízo para informar o 

número da sua conta corrente para devolução de valor pago a título de 

fiança.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 437021 Nr: 5144-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GLEYDSON NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): João Gleydson Nunes da Silva Filiação: Carlos Nunes da 

Silva e Alice de Arruda e Silva, data de nascimento: 01/10/1988, 

brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Rua Laurita Nassardem, Q.66, Bairro: São Simão, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer em juízo para informar o 

número de seu CPF .

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 300217 Nr: 20837-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JUNIOR DE SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:MT 10.108

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da DRA PAULA REGINA DE 

TOLEDO RIBEIRO

, via DJE, para devolver os autos na secretaria no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob as penas do art. Art. 234, do CPC/2015

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 220724 Nr: 1901-05.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PINTO, DORIVAL DE ALMEIDA 

FRANÇA, NOEL JOSÉ VALENTINO, OSMAR ROSA MOREIRA, PAULO 

CESAR DA SILVA, JEOVANI SOARES DE ARRUDA, ALTIVO MACHADO 

LEMOS, WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:, JOSE RICARDO COSTA MATTOSO - 

OAB:PROMOTOR, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, FABIANA CURI - OAB:9600 MT, 

NÚCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UNIVAG - OAB:, SERGIO MITSUO 

TAMURA - OAB:17.150-O, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa dos Réus: Advogado 

dos Réus PAULO E WILLIAN: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVAG 

, via DJE, para que manifeste nos autos qunato aos despecho de fls. 

1514, a seguir transcrito: "Dê- se vista dos autos a Defesa para 

manifestar-se acerca das testemunhas. III – REDESIGNO a Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 12/09/2018 às 13h:30min".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 220724 Nr: 1901-05.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PINTO, DORIVAL DE ALMEIDA 

FRANÇA, NOEL JOSÉ VALENTINO, OSMAR ROSA MOREIRA, PAULO 

CESAR DA SILVA, JEOVANI SOARES DE ARRUDA, ALTIVO MACHADO 

LEMOS, WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:, JOSE RICARDO COSTA MATTOSO - 

OAB:PROMOTOR, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, FABIANA CURI - OAB:9600 MT, 

NÚCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UNIVAG - OAB:, SERGIO MITSUO 

TAMURA - OAB:17.150-O, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

OAB:

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Defensor dos Réus: CAMILLO FARES ABINADER NETO

 Advogado dos Réus PAULO E WILLIAN: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

DA UNIVAG

Réus: CLÁUDIO PINTO, ALTIVO MACHADO LEMOS, DORIVAL DE 

ALMEIDA FRANÇA, JEOVANE SOAES DE ARRUDA, PAULO CÉSAR DA 

SILVA, OSMAR RODA MOREIRA, NOEL JOSÉ VALENTINO, WILLIAN DA 
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SILVA.

Aberta a audiência, constatada a presença do Defensor dos Réus, da 

testemunha OSVALDO JOSÉ DA SILVA, bem como do Ministério Público, 

ausentes os demais, impossibilitando a realização da audiência. 1) O 

Ministério Público desiste da oitiva das testemunhas ORLANDO LEAL DA 

FONSECA e SÉRGIO ALVES PEDROSO e insiste na oitiva de OSVALDO 

JOSÉ DA SILVA. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte 

DECISÃO: I – HOMOLOGO a desistência ora manifestada pelo Ministério 

Público. II - Dê- se vista dos autos a Defesa para manifestar-se acerca 

das testemunhas. III – REDESIGNO a Audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 12/09/2018 às 13h:30min. Intimem-se. Requisite-se. IV –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

 Defensor dos Réus: CAMILLO FARES ABINADER NETO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 333842 Nr: 2403-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÉSAR FADUL, ANDREA ANDREO 

GANCEDO SABER, SONIA CELINA WHATELY MARTINS, ROSALINA 

GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO FRANSOZO 

CARDOSO - OAB:30210

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa dos réus, via DJE, que foi designada audiência 

para interrogatório do réu, para o dia 29/08/2018 à 15hs, na Comarca de 

3ª Vara do Foro de Itanhaém - SP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 347581 Nr: 13928-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAMILO ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO FRANCO DE 

CAMPOS - OAB:10.745-B, RODRIGO GERALDO RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 DECISÃO

I - A Defesa do Réu informou que o processo que tramitava em seu 

desfavor foi extinto, razão pela qual faz jus ao benefício da suspensão 

condicional do processo (fls. 65/68).

II - O momento para o exame da proposição da suspensão condicional do 

processo é o do recebimento da denúncia ou, nos casos de 

desclassificação e de parcial procedência é quando da prolação da 

sentença. Assim, quando do momento oportuno, o Réu não fazia jus a tal 

benefício, razão pela qual é indiferente a posterior extinção da punibilidade 

da ação penal que tramitava em seu desfavor, pelo que INDEFIRO o pedido 

efetuado.

III - Designo para o dia 24/09/2018, às 15:45 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 528716 Nr: 3574-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN BOTELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN BOTELHO - OAB:17641

 Vistos etc.

Observa-se que a defesa, em audiência, afirmando omissão deste juízo na 

apreciação de seus pleitos, pugnou pela análise em audiência e o 

deferimento de duas periciais referentes ao arrombamento na porta da 

casa do réu e nas filmagens do local dos fatos.

Pois bem, em audiência já se verificou a impossibilidade de se periciar as 

filmagens, uma vez que as mesmas não existem.

Entretanto, este juízo acabou por deferir a perícia na porta arrombada da 

residência do réu, até acreditando que o pleito ainda pendia de 

apreciação.

Ocorre que lendo a decisão de fls. 335/337, datada ainda de 29 de maio 

de 2018, que recebeu a denúncia e que foi proferida pela Ilustre Colega 

que substituiu neste juízo na ocasião, constata-se que a matéria, ao 

contrário do que acusou a defesa, já foi sim objeto de apreciação e 

inclusive denegação.

Assim, este magistrado laborou em equívoco ao reanalisar a matéria e 

deferir o pleito da defesa já negado anteriormente e coberto pelo manto da 

preclusão, o que, aliás, era de ciência de todos nos autos.

Desta forma, de ofício e corrigindo o erro, revogo a decisão proferida em 

audiência, INDEFERINDO o pleito da defesa no que se refere a perícia na 

residência.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 486342 Nr: 5841-94.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE DA COSTA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:18.538

 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.: 518527 Nr: 23647-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Welington Roberto da Silva Filiação: Armindo Leopoldino 

da Silva e Pedrosa de Almeida Silva, data de nascimento: 19/12/1975, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 08, Quadra 

03. 30, Bairro: Sete de Maio, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:- Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 16 de 

outubro 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. 518527

Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 59, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

70/71), 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 WELINGTON ROBERTO DA 

SILVA.

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.
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Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 544785 Nr: 12222-84.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES P. 

FREITAS - OAB:

 Intimação da advogada habilitada da decisão que segue: "Vistos 

etc.Notifique-se o acusado, (bem como seu advogado, se tiver 

constituído), para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias.Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo, 

endereço físico e/ou eletrônico do causídico, devendo ainda adverti-lo de 

que caso não apresente a resposta à acusação no prazo legal o feito 

será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade.Em não sendo 

apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado constituído, 

abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.Com a 

apresentação da defesa do acusado, voltem-me para deliberação.Defiro 

os requerimentos de fls. 07.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 519270 Nr: 24095-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado 

ANTONIO APARECIDO ROCHA OLIVEIRA, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 

11.343/2006.Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são 

favoráveis ao réu: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os 

motivos; as circunstâncias e as consequências, o comportamento, a 

natureza e a quantidade de droga, já que não há nos autos nada que 

revele o contrário.A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente, 

os antecedentes criminais, uma vez que pende contra o réu condenação 

definitiva, por ato anterior a estes fatos, pelo crime disposto no art. 14, 

caput, da Lei 10.826/03, pelo Juízo da 4º Vara Criminal desta Comarca – 

cód. 280317, a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – 

com trânsito em julgado em 10/03/2011, conforme FAC de fls. 73/74Por 

estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da 

Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90, atribuindo 6 (seis) meses e 50 

(cinquenta) dias multa para as circunstâncias judiciais desfavoráveis 

(maus antecedentes), e aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou 

seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e 

cinquenta) dias multa.Não há atenuantes.Em razão da reincidência elevo a 

pena em 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa, encontrando-a em 6 

(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa – frisando que a 

reincidência não se funda no mesmo fato que levou ao reconhecimento 

dos antecedentes.Em razão da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 

11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 7 (sete) 

anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.Inexistindo outras causas 

de alteração da reprimenda, torno-a definitiva nos moldes acima.Em razão 

da reincidência, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da 

pena

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 547083 Nr: 13591-16.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESLY BORGES MASSENA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JÂNIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - 

OAB:22458/O, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES 

- OAB:11190/MT, STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO - 

OAB:OABMT20776, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853

 DR. DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB/MT 6.883-A; DR. 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB/MT 11.190; DR. RICARDO SOUZA 

DE MOURA - OAB/MT 17.880-A, da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 10/09/2018, às 14:30 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448876 Nr: 11350-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO PINTO RAMALHO DOS 

SANTOS, JONATHAN CAVARLHO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATHAN CAVARLHO AZEVEDO, 

Filiação: Ireni Maria de Fatima e Valdir Donizete de Azevedo, data de 

nascimento: 27/08/1985, brasileiro(a), natural de Rio Branco-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, JONATHAN CARVALHO AZEVEDO 

praticou crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, e art 47 do 

Decreto-Lei 3.688/41, ambos em concurso material (art 69 do CP) 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo

Despacho: Em razão do rito especial (arts. 513 e seguintes do CPP), a 

decisão anterior determinou somente a notificação do réu - funcionário 

público - para que apresentasse resposta preliminar (fl. 754), no entanto, 

houve a apresentação de resposta à acusação antes mesmo do 

recebimento da denúncia.O réu CARLOS AUGUSTO PINTO RAMALHO 

DOS SANTOS, por intermédio de advogado constituído, se reservou o 

direito de analisar o mérito em sede de alegações (fl. 759/761).Destarte, 

estando presente a materialidade e indícios de autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITEM-SE e 

INTIMEM-SE os réus CARLOS AUGUSTO PINTO RAMALHO DOS SANTOS 

e JONATHAN CARVALHO AZEVEDO para apresentarem respostas à 

acusação em 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP. Conste no 

mandado que os denunciados deverão fazê-lo através de Advogado, ou 

declarar, caso não tenham condições de constituir um profissional, o 

desejo de serem patrocinados por Defensor Dativo nomeado por este 

Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder 

às citações e intimações.Em sendo as respostas negativas ou passado o 

prazo estabelecido na Lei, desde já nomeio o Defensor Público atuante 

nesta Vara para patrocinar as defesas atendendo os fins do art. 396-A do 

CPP.Oferecidas as respostas às acusações, façam os autos 

conclusos.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 
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Miranda, digitei.

Várzea Grande, 14 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530392 Nr: 4580-60.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CLAUDIO TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALBERTO CLAUDIO TOME, Cpf: 

11570081867, Rg: 22266011, Filiação: Aparecida Pereira Tome e 

Sebastião Tome dos Santos, data de nascimento: 25/10/1968, 

brasileiro(a), natural de Lençóis Paulista-SP, casado(a), garçom. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, ALBERTO CLÁUDIO TOME praticou crime 

previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo seja contra ele, 

instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e 

seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para 

apresentação de resposta escrita e demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 50) porque não restou comprovada a 

impossibilidade do órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial. DEFIRO o item “c”.Oferecida a 

resposta à acusação, façam os autos conclusos.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 14 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438570 Nr: 6011-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIANS ROBSON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIANS ROBSON SILVA, Cpf: 

93458231153, Rg: 14010470, Filiação: Maria Leide B. da Silva e Jose Ivan 

Silva, data de nascimento: 10/01/1974, brasileiro(a), natural de São 

Paulo-MT, convivente, Telefone 66-97136644. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, WILLIANS ROBSON SILVA praticou crime 

previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo seja 

contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 

396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado 

para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 07), porque não restou comprovada a 

impossibilidade do órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial.Oferecida a resposta à 

acusação, façam os autos conclusos.Considerando que réu reside na 

Comarca de Sinop/MT (fl. 12), EXPEÇA-SE Carta Precatória visando a sua 

citação. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.ENCAMINHE-SE os autos ao Distribuidor para que retifique o nome 

de WILLIANS ROBSON SILVA na capa, conforme cópia de sua CNH (fl. 

15).Após a retificação, devolvam-se os autos para a Secretaria da 5ª 

Vara Criminal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 14 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525478 Nr: 1715-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMAURI JOSÉ DOS SANTOS, Filiação: 

Francisca Isabel dos Santos e Ademar José dos Santos, data de 

nascimento: 25/01/1975, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, AMAURI JOSÉ DOS SANTOS praticou 

crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código 

Penal, requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, 

nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o seu desejo de ser patrocinado por Defensor 

Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. 
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Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a 

resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo Aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 59/60), porque não restou comprovada a 

impossibilidade do órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial. DEFIRO o item “c”.Oferecida a 

resposta à acusação, façam os autos conclusos.Verificando que o 

denunciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos,

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 14 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 522726 Nr: 25929-56.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RAFAEL DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO RAFAEL DA SILVA ALVES, 

Filiação: Maria Conceição da Silvas e Altadino da Silva Alves, data de 

nascimento: 17/11/1989, brasileiro(a), natural de Vale de São 

Domingos-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, BRUNO RAFAEL DA SILVA ALVES 

praticou crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo 

seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o 

denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o seu desejo de ser patrocinado por Defensor 

Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a 

resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 35) porque não restou comprovada a 

impossibilidade do órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial. DEFIRO o item “c”.Oferecida a 

resposta à acusação, façam os autos conclusos.Verificando que o 

denunciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos,

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 14 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 498869 Nr: 13133-33.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU MARCIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZANDRE CRISTINA SILVA 

FREITAS - UNIVAG - OAB:18.062 OAB/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS - 

UNIVAG, OAB/MT 18.062, de que fora designada audiência para o dia 

25.09.2018 às 16:30 horas, na sede do juízo deprecado de 1ª Vara de 

Chapadão do Sul /MS para oitiva da testemunha Ivete José de Soiza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 304236 Nr: 25223-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN JORGE COSTA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ARGUELHO 

MOURA - OAB:18520

 Código: 304236

VISTOS ETC

No que tange ao pedido formulado pelo acusado Ivan Jorge Costa Moreira 

acerca da isenção do pagamento das custas processuais (fls. 285/289), 

sob o argumento de que é beneficiário da Justiça Gratuita, não há como 

acolher o pedido de isenção, uma vez que, eventual impossibilidade de 

pagamento em razão de estado de pobreza deverá ser suscitado no juízo 

da execução, não competindo tal análise a este Juizo da fase de 

conhecimento, até porque a condição financeira do réu poderá ser 

alterada até o momento da efetiva execução da reprimenda.

 Dessa forma, resta prejudicado o pedido de isenção ao pagamento das 

custas processuais formulado pelo acusado, devendo o acusado pleitear 

junto ao juizo da execução.

 Tendo em vista que já foram cumpridas as determinações constantes na 

sentença, ao arquivo definitivo observando as formalidades de praxes.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 10 de agosto de 2018.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 535156 Nr: 7323-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 No mais, considerando a necessidade de se proteger a vítima, 

MANTENHO as MEDIDAS PROTETIVAS deferidas em desfavor do acusado 

nos autos código 534602, consistentes em: 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 1000 (Hum Mil) 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).EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA.Deixo por ora, de 

designar a Audiência de Instrução e julgamento, em razão da ausência de 

pauta disponível. Transladem-se as principais peças da medida protetiva 

(autos código 534602) para a presente Ação Penal.ADVIRTA-SE O 
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ACUSADO A CUMPRIR INTEGRALMENTE AS MEDIDAS IMPOSTAS, SOB 

PENA DE NOVO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA.Antes da soltura do 

acusado, 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.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e Defensoria Pública.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande, 30 

de maio de 2018.Eduardo Calmon de Almeida CezarJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 352360 Nr: 17578-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL AUGUSTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 352360

VISTOS ETC

O acusado na Defesa preliminar pugnou pela absolvição sumária, no 

entanto, não comprovou a existência de excludente de ilicitude, de 

culpabilidade, de extinção de punibilidade, bem como não logrou êxito em 

demonstrar a atipicidade do fato. Portanto, indefiro o pedido de absolvição 

sumária.

 No tocante ao pedido de rejeição da denúncia, verifico que a denúncia 

atendeu os requisitos dos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, 

motivo pelo qual, existente a justa causa para o exercício da ação penal, 

indefiro o pleito da defesa.

Assim, designo para o dia 30 de agosto de 2018, às 14h:30min, a 

audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e 

interrogatório do réu.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação.

Intimem-se o réu e seu advogado constituído.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública (vítima).

Cumpra-se.

Várzea Grande, 11 de abril de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 455376 Nr: 14272-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMPDS, MCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG-M, EMG-DDEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espindola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Defiro o requerimento da Defensoria Pública de fls. 132 para o fim de 

intimar pessoalmente a parte autora para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção do feito.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, retornem-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, cumpra-se o r. despacho de fls. 131.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 06 de novembro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 455376 Nr: 14272-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMPDS, MCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG-M, EMG-DDEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espindola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Diante do exposto e com tais considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS 

E OS REJEITO, por não haver omissão, contradição ou obscuridade na r. 

decisão de fls. 38/42, que permanece na íntegra, tal como foi lançada. No 

mais, tendo em vista a informação de fls. 99, intimem-se os requeridos 

Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, providenciem as devidas adequações técnicas 

apontadas pela Energisa, ante a hipossuficiência da parte autora, a fim de 

q u e  p o s s a  s e r  i n s t a l a d a  a  n o v a  u n i d a d e 

consumidora.Intimem-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2017.Carlos José Rondon 

LuzJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 455376 Nr: 14272-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMPDS, MCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG-M, EMG-DDEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espindola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

satisfativa ajuizada por Laudelaine Maria Pereira de Souza, representada 

por sua genitora Marcilene Cerila Pereira de Souza, em face do Estado de 

Mato Grosso (Secretaria de Estado de Saúde), Município de Várzea 

Grande (Secretaria de Saúde) e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, todos qualificados nos autos, sustentando, em síntese, que a 

requerente foi diagnosticada com tetraplegia resultante de queda de 

árvore de aproximadamente 08 (oito) metros de altura, fato ocorrido na 

tarde de 03/09/2013.

Após o ocorrido, a requerente foi submetida a procedimento cirúrgico para 

fixação da coluna, devido achados de sub-luxação de C3, C4, além de 

fratura de C5, associados a comprometimento severo de coluna medular, 

tendo como resultado a tetraplegia sequelar (CID G82.3), consoante se 

extrai do Relatório Médico da lavra da Dra. Debora Goubet de Paiva 

Ferreira - Médica Intensivista Pediátrica – CRM 4976/MT.

 Narra que, conforme o relatório médico de 2013, foi determinada “a 

instalação de home care, tendo em vista que a paciente consciente 

mantida em ambiente hospitalar pela dependência de ventilação mecânica”, 

razão pela qual foi iniciado no segundo semestre de 2013 o atendimento 

médico domiciliar.

 Sustenta que o uso ininterrupto/continuado de aparelhos/equipamentos de 

home care demanda um alto consumo de energia elétrica que não pode 

ser suportado pelos genitores da adolescente, eis que sua condição 

econômica é ínfima, pois a única fonte de renda fixa da família é o 

benefício previdenciário da menor e Bolsa Família, já que a sua genitora 

não pode trabalhar porque a adolescente precisa de cuidados em tempo 

integral e o pai, por sua vez, encontra-se desempregado, razão pela qual 

se encontra na iminência de haver a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, pois a renda familiar recebida não é suficiente para cobrir 

tais custos.

Por conta de tais fatos, discorrendo acerca da responsabilidade do Poder 

Público em garantir o direito à saúde, postula a parte autora pelo 

deferimento da liminar para o fim de que lhe seja concedido o benefício da 

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, bem como seja instalado um 

medidor especifico para os equipamentos do serviço de Home Care e 

ainda que o Estado e o Município adotem imediatamente todas as 

providências para que seja custeado o pagamento de energia elétrica, sob 

pena de cominação de multa diária e outras medidas de coerção, além de 

eventuais medidas executivas lato sensu.

 Pugna, ao final, além da confirmação da liminar, a cominação de multa 

diária em caso de descumprimento da liminar, pela concessão dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do novo CPC (antigo artigo 172, § 2º, do 

CPC), concessão dos benefícios gratuidade da justiça, prioridade na 

tramitação, indenização por danos morais e outros requerimentos 
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correlatos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/37 (cópias de documentos 

pessoais da genitora e da adolescente, comprovante de endereço, 

carteira de trabalho da genitora, termo do benefício previdenciário, 

comprovante de solicitação de home care, relatório médico, protocolo de 

abertura de solicitação de serviço, termo de solicitação de 

cadastro-cliente enfermo, contas de energia elétrica e os respectivos 

comprovantes de pagamento, cópia da sentença que assegurou 

fornecimento de home care e declaração de hipossuficiência).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o Provimento nº 02/2015 da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no artigo 8º, § 

1º, apenas recomenda, quando possível, que as decisões liminares de 

saúde sejam precedidas de parecer no Núcleo de Apoio Técnico (NAT), 

de forma que não existe obrigatoriedade de tal providência prévia, máxime 

considerando-se o princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição, previsto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

 Assim, diante da urgência que o caso exige, não se mostra razoável 

aguardar o posicionamento do Núcleo de Apoio Técnico, pondo em risco a 

saúde da adolescente, mormente diante da absoluta prioridade a ela 

conferida pela Lei nº 8.069/90 .

Em segundo lugar, desnecessário que se faça longa digressão doutrinária 

para que se demonstre o dever do Estado (aqui entendido em sua tríplice 

composição: União, Estados e Municípios) em prover as ações 

necessárias ao resguardo da saúde da população. Basta que se diga que 

o texto constitucional erigiu como princípio fundamental da República a 

dignidade da pessoa humana e assegurou ao indivíduo o direito 

fundamental à vida, do qual decorre, logicamente, o direito à saúde.

Não fosse isso, a norma constitucional expressamente reconheceu o 

direito à saúde como integrante do rol dos direitos sociais do indivíduo, o 

que, via reflexa, impõe ao Estado a obrigação de adotar as medidas 

necessárias à efetivação do direito assegurado.

 Por relevante, vale a transcrição do dispositivo citado: “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

O legislador constituinte, ciente da relevância do tema, voltou a tratar do 

direito à saúde no artigo 196, onde reforçou sua característica de direito 

humano fundamental cuja promoção é dever do Estado e estabeleceu a 

conexa garantia de amplo acesso aos serviços de promoção, proteção e 

recuperação da saúde.

Novamente, impõe-se a transcrição: “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”.

Segundo dispõe o artigo 4º da Lei nº 8.080/90, “o conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)”, 

sistema descentralizado com responsabilidade pela “execução de ações 

de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica” (artigo 6º, 

inciso I, alínea ‘d’, da Lei nº 8.080/90), que tem como princípio a 

“integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema” (artigo 7º, inciso II, Lei nº 8080/90).

Dos dispositivos citados, analisados sob a ótica do texto constitucional e 

sob o primado da dignidade da pessoa humana, extrai-se o dever 

solidário, firmado entre todos os integrantes do Sistema Único de Saúde, 

de fornecer, de forma gratuita, todas as ações necessárias ao 

atendimento das pessoas que não puderem prover as despesas exigidas 

pelo tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde, sem se 

privarem dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua 

família.

Tratando do assunto, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de 

assentar que “[...] apesar do caráter meramente programático atribuído ao 

art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de 

propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 

2. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os 

entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, 

estados, Distrito Federal ou municípios (tema 793). 3. Ausência de 

argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (STF; ARE 870174; Primeira Turma; Rel. Min. 

Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 23/06/2015; Pág. 32) .

Verifica-se, assim, no caso vertente, que é de rigor o deferimento da 

liminar para o fim de seja beneficiada a adolescente com a Tarifa Social de 

Energia Elétrica-TSEE, bem como seja instalado um medidor especifico 

para os equipamentos do serviço Home Care e ainda que o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Várzea Grande adotem imediatamente as 

providências para que seja custeado o pagamento de energia elétrica, por 

ser imprescindível à manutenção da saúde da autora, pois trata-se de 

adolescente que necessita de cuidados especiais em razão da doença de 

que é portadora.

Com efeito, pelo que se verifica dos autos, ainda que uma análise sumária, 

inicial e perfunctória, única possível em sede de liminar e inaudita altera 

parte, como já mencionado, é dever do Estado (lato sensu) assegurar o 

direito à saúde ao indivíduo, mormente quando se trata, como no caso 

vertente, de adolescente, que deve ter especial e prioritária proteção 

integral de toda a sociedade, notadamente do Estado-membro, nos exatos 

termos dos artigos 6º, 196, 197 e 227, todos da Constituição Federal, 4º, 

parágrafo único, 7º e 11 da Lei Federal nº 8.069/90, 6º do CDC (Lei nº 

8.078/90) e 2º da Lei Federal nº 8.080/90 .

Dessa forma, estando a requerente com sérios problemas de saúde, 

necessitando da medida pleiteada, que consiste na concessão do 

benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE e para que seja 

instalado o medidor especifico para os equipamentos do serviço de Home 

Care, além do custeio das faturas de energia, os argumentos tecidos na 

exordial mostram-se, neste momento, verossímeis e, portanto, aptos a 

autorizarem a concessão da medida nos moldes e para os fins 

anteriormente expostos, notadamente diante da notória ineficiência (ou 

será descaso mesmo?) municipal/estadual em assegurar saúde à 

população, não obstante a alta carga tributária por ela suportada.

 Por outro lado, obviamente se faz também presente o risco de ocorrer 

dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, se não houver rápida e 

eficaz tutela jurisdicional no sentido de compelir o Poder Público a se 

desincumbir de seu dever jurídico e moral de assistir o indivíduo quando 

este se encontra com enfermidade, poderá ter danos à saúde e quiçá 

sobrevenha sua morte em decorrência da falta dos cuidados necessários, 

já que de nada aproveitará à autora a sentença de fls. 33/36 caso não lhe 

seja assegurada a TSEE, a instalação de medidor específico de energia e, 

sobretudo, o custeio dos gastos referentes à energia elétrica.

Ora, é cediço que a saúde é um direito fundamental e indisponível 

resguardado pelo Estado (lato sensu) e, como tal, não pode sofrer 

restrição, principalmente quando se evidencia que a antecipação é 

imprescindível para evitar um prejuízo irreversível.

A jurisprudência pátria é assente neste sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - PNEUMONIA GRAVE E DISTÚRBIO 

ENERGÉTICO PROTEICO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS 

PRESENTES - ART. 273 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A preservação do bem maior do ser humano, qual seja, o 

direito à vida, afasta qualquer postura tendente a negar a consecução de 

cirurgia pretendida pela parte, devendo ser mantida a tutela antecipada 

concedida para compelir o ente público a fornecer tratamento/cirurgia 

essencial à saúde da parte, se comprovada a coexistência dos requisitos 

exigidos pelo art. 273 do CPC. Isto porque, o requisito da irreversibilidade 

dos efeitos da antecipação da tutela (art. 273, §2.º, do CPC) deve ser 

mitigado diante da necessidade de tutela urgente à saúde e à integridade 

física da pessoa humana, direitos supremos protegidos 

constitucionalmente. (AI 65175/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 

16/02/2015)

Portanto, presentes os requisitos legais, ante a prova documental 

inequívoca existente que leva à verossimilhança das alegações, é de rigor 

o deferimento da liminar para os fins ao final explicitados.

Cabe destacar, por oportuno, que a jurisprudência, em casos análogos ao 

presente, já decidiu, ao ver deste Juízo de forma escorreita, suprindo a 

ineficiência, descaso e desorganização estatal:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – 

RESERVA DE UTI – CIRURGIA PEDIÁTRICA E ORTOPÉDICA – URGÊNCIA 
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DEMONSTRADA – TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO – RATIFICAÇÃO 

POSTERIOR – SENTENÇA RATIFICADA. O direito de acesso à saúde está 

previsto no art. 6º da Constituição, como um direito fundamental, e, 

conquanto se constitua em um princípio, contém força normativa para 

atribuir direitos subjetivos à pessoa que necessita de medicamentos, 

exames ou procedimentos para a promoção, proteção e recuperação de 

sua saúde.” (ReeNec 11039/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015) 

grifos nossos

“I) Agravo de instrumento. Estado do Rio de Janeiro. Ação de obrigação de 

fazer. Necessidade de internação e de cirurgia por ser o autor, recém 

nascido, portador de cardiopatia congênita. Decisão que determinou que o 

agravante cumpra a tutela antecipada anteriormente deferida, no prazo de 

72 hs, sob pena de multa diária de R$ 212.500,00, limitada a quatro 

incidências. II) A universalização da saúde é objetivo da República (arts. 

196 e 200, CF), constituindo um direito de todos e dever do Estado, a quem 

a Constituição encarrega de prover os meios suficientes para garanti-lo 

aos necessitados. Obrigação solidária dos entes federais, estaduais e 

municipais. Súmula 65, TJRJ. III) Na ausência de vagas na rede pública, 

deve o agravante arcar com os custos de internação do autor em rede 

privada. Problemas orçamentários não podem obstaculizar a 

implementação do direito previsto constitucionalmente, certo que os entes 

públicos já deveriam ter chegado a uma solução para atender aos 

necessitados. IV) No caso dos autos, verifica-se a gravidade do recém 

nascido e a urgência da cirurgia, razão pela qual cabe a imposição de 

multa para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta, nada 

justificando postergar a decisão para depois. Inteligência do art. 461, § 4º, 

do CPC. V) Entretanto a multa foi fixada em valor exorbitante, razão pela 

qual reduzo-a para R$ 106.250,00 (cento e seis mil duzentos e cinquenta 

reais) por dia de descumprimento, limitada a quatro incidências. VI) 

Recurso provido liminar e parcialmente, apenas para reduzir o valor da 

multa diária. Aplicação do § 1º do art. 557 do CPC.” (TJ-RJ - AI: 

00303261620158190000 RJ 0030326-16.2015.8.19.0000, Relator: DES. 

MARIA HELENA PINTO MACHADO MARTINS, Data de Julgamento: 

18/06/2015, QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 02/07/2015 

18:42) grifos nossos

___________________________________________________________

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA 

CF/88 – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À 

DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O funcionamento do 

Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios. Estando demonstrada a necessidade da cirurgia 

pleiteada e a recusa do Estado em custeá-la, justifica-se a intervenção do 

Poder Judiciário. A Emenda Constitucional nº 80/2014, conferiu as mesmas 

prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública [...]. Assim, não é mais 

cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em favor 

da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público 

sucumbente. (TJMT, Ag 45118/2015) REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENFERMIDADE 

COMPROVADA NOS AUTOS – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO 

– IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – EXCLUSÃO 

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. É dever do Estado, à luz do art. 196 da 

CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, 

constituindo o custeio de tratamento e o fornecimento de medicamentos 

uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade 

constitucional prevista para tanto.” (Apelação / Reexame Necessário 

12619/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015) grifos nossos

Diante do exposto e com tais fundamentos, DEFIRO A LIMINAR pleiteada 

nesta ação, para o fim de conceder o benefício da Tarifa Social de Energia 

Elétrica – TSEE à autora, determinando que a requerida ENERGISA instale 

um medidor especifico para os equipamentos do serviço de Home Care na 

residência da adolescente, bem como para que Estado de Mato Grosso e 

o Município de Várzea Grande adotem imediatamente as providências para 

custearem o pagamento de energia elétrica em relação a essa unidade 

consumidora a ser instalada, para assegurar a continuidade do tratamento 

na modalidade home care, que se mostra necessário à higidez da saúde 

da requerente, sob pena de bloqueio em contas públicas dos valores 

necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já 

deferido, tudo nos termos do artigo 536, § 1º, do novo CPC.

Intime-se o requerido Estado de Mato Grosso, em observância aos termos 

da Portaria nº 55/2015/GBSES, bem como o Município de Várzea Grande, 

em observância aos termos da Portaria nº 74/2016/GAB/SMS/VG, para 

darem imediato cumprimento à liminar.

Outrossim, de forma a, eventualmente, viabilizar a medida constritiva 

contra os requeridos Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea 

Grande, deverá a parte autora informar o gasto semestral com energia 

elétrica para efeito de futuro bloqueio. Os valores referentes aos custos 

atinentes ao home care deverão, se for o caso, exigidos na ação própria 

em fase de cumprimento de sentença (cód. 330331).

Sem prejuízo, citem-se os réus por mandado (artigo 247, inciso III, do novo 

CPC) quanto aos termos da presente ação, cientificando-o de que dispõe 

do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de contestação (artigos 

335 e 183 do novo CPC), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato articuladas pela parte autora (artigo 344 do novo CPC).

Com as contestações ou certificado o eventual decurso in albis do prazo, 

dê-se vistas ao Ministério Público para requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias (artigo 202 do ECA).

 Por fim, defiro os benefícios contidos no artigo 212, § 2º, do novo CPC.

 Processo isento de custas e/ou emolumentos (artigo 141, § 2º, do ECA).

Intimem-se.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 28 de julho de 2016.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 455376 Nr: 14272-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMPDS, MCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG-M, EMG-DDEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espindola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Intimem-se os requeridos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciem as adequações necessárias informadas às fls. 99/100 pela 

Energisa Mato Grosso.

Transcorrido o prazo e não havendo manifestação, intime-se a parte 

autora, por meio da Defensoria Pública, para que junte aos autos 3 (três) 

orçamentos relativos às adequações necessárias, informando, ainda, os 

dados bancários dos fornecedores, a fim de viabilizar a medida constritiva 

contra os requeridos.

Sem prejuízo, certifique Sra. Gestora se a empresa Energisa Mato Grosso 

apresentou contestação e, em caso positivo, proceda-se a juntada aos 

autos.

Em caso negativo, certifique-se o decurso do prazo in albis e, após, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias, para os 

fins previstos no artigo 202 do ECA.

Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 10 de julho de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 455376 Nr: 14272-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMPDS, MCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG-M, EMG-DDEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espindola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Cumpra-se a r. decisão de fls. 168, intimando-se a requerida Energisa por 

meio do advogado constituído nos autos (fls. 170).

Cumpra-se.

Várzea Grande, 15 de agosto de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 257097 Nr: 15225-28.2010.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONISIO DUARTE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR GLÓRIA DE ALMEIDA, ELDIA DA GLÓRIA 

DESTRO, WALDEMAR DE WITT, WILSON PEREIRA RODRIGUES, ALIRIO 

BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEREIRA RODRIGUES 

- OAB:2287 MS

 Vistos etc.

Considerando a nova competência fixada pela Resolução nº 11/2017/TP, 

de 09/11/2017 (DJE nº 10.140, de 16/11/2017), na forma do seu artigo 2º, 

tratando-se o presente feito de cumprimento da sentença de fls. 570/572, 

prolatada em sede de embargos de terceiro que impugnava restrição 

judicial de veículo, levada a efeito em carta precatória de natureza cível 

(execução de sentença de indenização por perdas e danos), DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do presente feito em 

favor de uma das Varas Cíveis desta Comarca, para onde os autos 

deverão ser remetidos com as nossas homenagens para os devidos fins, 

inclusive para eventual ratificação do r. despacho de fls. 600.

Procedam-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 16 de agosto de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 257097 Nr: 15225-28.2010.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONISIO DUARTE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR GLÓRIA DE ALMEIDA, ELDIA DA GLÓRIA 

DESTRO, WALDEMAR DE WITT, WILSON PEREIRA RODRIGUES, ALIRIO 

BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEREIRA RODRIGUES 

- OAB:2287 MS

 Vistos etc.

Em primeiro lugar, certifique-se o transito em julgado da r. sentença de fls. 

570/572.

Em segundo lugar, transitada em julgado, intime-se o devedor para 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de, não o 

fazendo, incidir sobre o valor do débito multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 523 do NCPC.

Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do que estabelece o art. 523 do NCPC.

Efetuada a penhora e avaliação, intimem-se os executados, pessoalmente 

para, querendo, oferecerem impugnação no prazo de 15 (quinze dias), 

nos termos do art. 525 do NCPC.

Na hipótese de pronto pagamento, arbitro honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 23 de fevereiro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 209719 Nr: 2839-77.2017.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO FELIX DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 Intimar o Dr. JOSÉ ANTÔNIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS, OAB/MT 15.346, 

na qualidade de advogado do acusado Saulo Félix de Almeida, nos autos, 

código 209719, para participar da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 25 de outubro de 2018, as 15:30 horas, na sede do 

Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea Grande/MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000052-97.2017.8.11.0002

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:

FERTIL SOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS 

LTDA (RÉU)

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS 

QUANTO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006953-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CUNHA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006953-47.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PAULO CUNHA DE 

ARAUJO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007146-62.2018.8.11.0002

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:

MILTON MACIEL ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007146-62.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MILTON MACIEL ROCHA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Analisando os autos, verifico que 

o autor colacionou a notificação extrajudicial com o CEP divergente do 

indicado no contrato, onde em consulta ao sitio eletrônico dos Correios, 

fora verificado que o CEP informado na notificação (78.050-496) não 

pertence à cidade de Várzea de Grande, mas sim à cidade de Cuiabá, à 

rua Vinte e um, Bairro Dom Bosco. 4. Constato ainda que a notificação 

extrajudicial de Id. 14709715 não veio acompanhada do AR- Aviso de 

Recebimento da notificação encaminhada ao endereço da parte requerida, 

trazendo apenas a certidão do Serviço Notarial, assim, carece notificação 

do efetivo comprovante de seu recebimento. 5. Nesse sentido: “EMENTA. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS 

E DOCUMENTOS DE JOAQUIM GOMES/AL.AUSÊNCIA DE JUNTADA DO 

COMPROVANTE DE ENTREGA COM "AR". MERA CERTIDÃO DOS 

CORREIOS. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO INEXISTENTE. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexistindo juntada nos autos de 

comprovante (AR), de que a notificação extrajudicial foi entregue no 

endereço indicado no contrato, a mora não está comprovada, sendo 

imprestável certidão lançada pelo Serviço Notarial, atestando a entrega 

com base em mera informação dos Correios. (Classe: Agravo de 

Instrumento,Número do Processo: 0026630-88.2017.8.05.0000, Relator 

(a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 

19/02/2018 )(TJ-BA - AI: 00266308820178050000, Relator: Maurício 

Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/02/2018)”. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

notificação extrajudicial, no endereço informado no contrato, inclusive o 

CEP, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Intime-se. 8. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005549-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILDIVANIA A. DE SOUZA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1005549-29.2016.8.11.0002 AUTOR: SILDIVANIA A. DE SOUZA - ME RÉU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 1. Considerando o 

cumprimento da obrigação, arquive-se com as baixas e cautelas 

necessárias. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001284-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANIR QUADRA CEZARIO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001284-47.2017.8.11.0002 AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT RÉU: EDVANIR QUADRA CEZARIO Vistos. 1. 

Manifeste-se o autor se houve o devido cumprimento da obrigação 

assumida no acordo apresentando no feito, em 05 (cinco) dias. 2. Após, 

conclusos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288479 Nr: 7934-06.2012.811.0002

 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: WANDERSON MARQUIDES FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 Vistos.

1. Considerando a informação prestada pela senhora Gestora em fl. 183, 

aliado ao fato de que o acordo celebrado entre as partes em fls. 150/152, 

não possui qualquer referência com o valor pago extrajudicialmente pelo 

autor em fl. 181, tenho que o pedido do autor não merece acolhimento.

2. Desta feita, por não haverem pendências no processo, o arquivamento 

é a medida que se impõe.

3. Remetam-se os autos ao arquivo, procedendo-se às baixas e 

anotações de praxe.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445534 Nr: 9682-34.2016.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AUGUSTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, JULIANA FALCI MENDES - OAB:223.768 SP, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO 

A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956/MT

 Vistos.

1. Intime-se a parte devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, 

I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena 

de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 
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honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do 

CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Outrossim, DEFIRO o pedido constante às fls. 95 e 96 (em duplicidade) e 

determino a retirada da averbação da restrição judicial no prontuário do 

veículo indicado nos autos, através do SISTEMA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL 

DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – RENAJUD, conforme extrato que ora se 

junta.

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298204 Nr: 18708-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO PINHEIRO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO A. SANTOS - OAB: 

20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.8. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.9. Custas processuais pagas na distribuição.10. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.11. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292277 Nr: 12066-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO SOARES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta BANCO 

PANAMERICANO S.A., em face de LUCIO SOARES MACIEL, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Intimado a se manifestar sobre o pedido de desistência, a parte 

requerida quedou-se inerte.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição. Condeno o autor ao 

pagamento de honorários em favor do patrono do requerido no importe de 

10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º do CPC).

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319295 Nr: 15676-48.2013.811.0002

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A, RODRIGO FRASSETO GÓES - OAB:17981A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS, em face de WILSON PEREIRA DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição de fls. 107/107-v, a parte autora veio aos autos requerendo 

a desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida para manifestar 

concordância, vez que, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, 

dispõe que o consentimento do réu para a desistência da ação somente 

se dará após apresentada a contestação, o que não aconteceu no caso 

dos autos, eis que houve apenas uma simples manifestação do requerido.

4. Assim, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 436669 Nr: 4984-82.2016.811.0002

 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: OMNI S/A-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA DE ARRUDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA T. P. DE O. 

MATOS - OAB:16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, determino a alteração dos dados constantes na capa dos 

autos e no sistema Apolo, nos termos da decisão de fls. 38.

2. Ademais, 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.

3. 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.

 4. 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.

5. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

6. 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 manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

7. Às providências.

.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295289 Nr: 15514-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473-A, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314, MOISÉS BATISTA DE 

SOUZA - OAB:21442-A, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:MT 

15.714/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:MT 15.714/0

 Vistos.

1. Ciente do pedido do patrono do requerido em fls. 95/95-v e do autor em 

fls. 98/98-v.

2. Pois bem. Acerca do pedido do patrono do requerido, consigno que o 

feito fora extinto liminarmente, ou seja, a inicial sequer fora recebida, 

motivo pelo qual não vislumbro condenação em honorários de 

sucumbência.

3. Ademais, acerca do pedido do autor, verifico a impossibilidade no 

acolhimento, eis que o processo fora julgado extinto, tendo até a sentença 

transitado em julgado.

4. Desta feita, por não haverem outras pendências, o arquivamento é a 

medida a ser tomada.

5. Remetam-se os autos ao arquivo, procedendo-se às baixas e 

anotações de praxe.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293177 Nr: 13123-62.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASSAN ALI MAKKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando que a extinção do feito já foi proferida às fls. 55 dos 

autos, deixo de acolher o pedido do autor às fls. 57, pela superveniente 

perda de objeto.

2. Acolho todavia, o pedido de baixa da restrição junto ao sistema 

RENAJUD, conforme extrato que ora se junta.

3. Ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298382 Nr: 18920-19.2012.811.0002

 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: ALVINA CANDIDA SAMPAIO SATIAGO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA LOPES - 

OAB:13518-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314

 Vistos.

1. Considerando que a carta de intimação pessoal da autora retornou com 

a informação "AO REMETENTE" e que comungo do entendimento de que é 

dever da parte manter seu seus dados atualizados, até por questões de 

celeridade processual, assim, a inoperância da parte autora em manter 

seus dados atualizados, possibilita o arquivamento do feito por desídia.

2. Desta feita, considerando que a autora, mesmo devidamente intimada, 

não se manifestou, o arquivamento é a medida que se impõe.

3. Remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se as baixas e anotações 

de praxe.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309706 Nr: 5709-76.2013.811.0002

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84206, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que, novamente, o mandado de fls. 89 

(mandado de liminar e CITAÇÃO) fora expedido de forma equivocada.

2. Ocorre que, de acordo com a decisão de fls. 73, o mandado deve ser 

cumprido com a única finalidade de reintegrar o autor na posse do veículo, 

considerando que já houve a citação da parte requerida (certidão de fls. 

72).

3. Outrossim, acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema 

INFOJUD que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

4. 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 extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433944 Nr: 3405-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC - PRIMO ROSSI ADMINSITRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339125 Nr: 7239-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 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.
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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. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

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 manifestar seu interesse no prosseguimento 

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.: 317942 Nr: 14308-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE (BRASIL) S.A-BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS

SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:5.630-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.8. Custas pagas na distribuição.9. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.10. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370958 Nr: 20130-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

instituto financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO JOSE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373008 Nr: 21574-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEDROSO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11953 Nr: 585-11.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. S. SUPERMERCADOS LTDA, VALTER MIRO 

TONIAZZO, SUELI MORAES TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:, RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA - OAB:3844, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844/MT

 Vistos.

.

1. Defiro a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do 2º 

Registro de Várzea Grande para que realizem a baixa no gravame que 

pesou sobre o Registro R/10: 15.900, considerando que tal imóvel fora 

objeto de arrematação em outra ação.

2. No mais, concedo ao exequente, o prazo de 05 (cinco) dias para que 

informe se efetivou a baixa do registro R/7: 15.900, já que tal providência 

lhe cabe.

3. Quanto aos demais registros, observo que os mesmos não se 

originaram dos presentes autos, motivo pelo qual, indefiro o pedido de fls. 

421/422 no tocante a eles.

5. Por fim, no mesmo prazo acima assinalado, manifeste-se o exequente, 

requerendo o que for necessário para o deslinde da ação.

6. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o credor, para que 

manifeste o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, § 1º).

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298576 Nr: 19120-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDALLA & ABDALLA LTDA EPP, MOISÉS 

ABDALLA NETO, DALVA MARIA ASSUNÇÃO MAGALHÃES ABDALLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 Vistos.

.

1. Manifeste-se o exequente sobre a certidão de fls. 136, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário para o deslinde da 

ação.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da ação, sob 

pena extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do 

CPC.

3. Consigno que a remessa à conclusão dos presentes restou 

desnecessária, já que o feito poderia ter sido impulsionado diretamente 

pela secretaria, resultando em maior celeridade no andamento processual.

4. Ademais, vejo que também laborou em equívoco a expedição de 

mandado de citação em desfavor dos três executados, quando na 

verdade deveria ter sido expedido somente contra a devedora DALVA 

MARIA ASSUNÇÃO MAGALHÃES ABDALLA.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349268 Nr: 15259-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDALLA & ABDALLA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290682 Nr: 10301-03.2012.811.0002

 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: EVA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

.

1. Considerando a inexistência de pedido das partes, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas necessárias, observando-se o recolhimento de 

eventuais custas processuais.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 84350 Nr: 6447-45.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTINO FRANGIOTTE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - OAB:2.288-A 

0AB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:OAB-MT 7597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, 

SISANE VANZELLA - OAB:OAB-MT 5971

 Vistos.

.

1. Verifico que da decisão de fls. 242 foi intimado o embargante 

(executado), na pessoa de seus patronos e o patrono da instituição 

financeira que por último aportou procuração nos autos, Dra. Louise 

Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT nº 8.123.

2. Todavia, em que pese a juntada de tal procuração, vejo que ainda 

persiste o interesse dos procuradores que atuavam no feito em favor da 

instituição, estando, atualmente, executando os honorários de 

sucumbência por eles vencidos.

3. Assim, procedo à intimação dos patronos que em primeiro atuaram nos 

autos, concedendo-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifestem sobre as consulta de bens realizados por este juízo às fls. 

240/241, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

4. RETIFIQUE-SE o registro e autuação do feito, invertendo-se os polos da 

ação.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 275578 Nr: 18893-70.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR BATISTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido formulado pelo exequente, requerendo o arresto nas 

contas bancárias em nome do executado.

2. Todavia, a parte vencida ainda não foi intimada a efetuar o pagamento, 

considerando que fora citada, por edital, na fase de conhecimento (fls. 

80/83).

3. Desta forma, deixo de acolher o pedido de fls. 164/165, considerando o 

que dispõe o art. 513, § 2º do CPC e determino a intimação da parte 

devedora, por edital (inciso IV, do art. 513, § 2º), para cumprimento da 

obrigação, nos termos da decisão de fls. 151.

4. Não efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, visando à satisfação 

do crédito.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299616 Nr: 20201-10.2012.811.0002

 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: JOSAIR JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314

 Vistos.

.

1. Em que pese a renitência da instituição financeira ao deixar de juntar 

aos autos os documentos exigidos por este juízo, vejo que a fixação de 

multa nos casos em que se pede a exibição de documentos não se mostra 

como a medida mais adequada ao feito.

2. No caso vertente, muito embora tratar-se de Ação Revisional, houve a 

inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira a 

exibição dos contratos sub judice.

3. Pois bem. Melhor analisando o pedido, entendo não ser possível a 

fixação de multa diária nos casos em que se pede a exibição de 

documentos, mesmo que de forma incidental, em analogia ao disposto na 

súmula 372 do STJ “na ação de exibição de documentos, não cabe a 

aplicação de multa cominatória”.

4. Com essas considerações, deixo de acolher o pedido de execução de 

multa postulado pelo autor às fls. 213/214.

5. No mais, no impulso do processo, concedo novo e darradeiro prazo de 

15 (quinze) dias à instituição financeira, para que anexe aos autos o 

contrato entabulado entre as partes e suas cláusulas gerais, sob pena de 

ser aplicada a regra contida no art. 400 do CPC, em conjunto com a súmula 

530 do STJ, in verbis:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos 

que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no 

prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

STJ - Súmula 530 - Nos contratos bancários, na impossibilidade de 

comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de 

pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a 

taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações 

da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o 

devedor.

6. Por fim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

7. Com ou sem resposta nos autos, venham-me os autos conclusos para 

deliberações.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 258317 Nr: 16410-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S. A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA MUHL - OAB:15.658, 
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MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749

 Vistos.

1. Ciente da certidão de fl.225. Diante da inércia da parte autora em 

cumprir a determinação exarada, a fim de que o processo tome seu 

regular prosseguimento, concedo o prazo de 5 dias para que a instituição 

financeira cumpra conforme determinado em decisão de fls. 222, sob pena 

de aplicação de multa a qual arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de descumprimento.

2. Decorrido o prazo, com ou sem o cumprimento da determinação supra, 

remetam-se conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444550 Nr: 9144-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS SANTANA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, 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. Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado às fls. 49/50 

resta pendente de análise.

2. Desta forma, antes de deliberar acerca do pleito de fls. 55, acolho 

pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que se mostra 

mais célere no ato de realizar as consultas.

3. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 83469 Nr: 5739-92.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, DENISVALDO SILVA JARDIM - OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.959B, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314/MT, 

SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024

 Vistos.

1. Tendo em vista que embargante acostou aos autos o cálculo atualizado 

do débito, conforme fls. 257/258, determino o cumprimento dos itens 16 e 

17 da decisão de fls. 255/256.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 251613 Nr: 10895-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI EMPREENDEDORES MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALIL E BASSO LTDA-ME, HOSSEIN KHALIL, 

CLODOVILIO DA CONCEIÇÃO, KELLY BALDIN BASSO, JULIANA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Almeida Vargas 

Nunes - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Manifeste-se o exequente, em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do 

CPC.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 36341 Nr: 5258-71.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL REALEZA LTDA, BENEDITO 

BENTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:OAB/MT16437, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, verifico que o patrono do exequente, por 

equívoco, às fls. 275vº, ao requerer a penhora do imóvel matriculado sob 

nº 36.512 do 5º RGI de Cuiabá-MT, requereu a constrição do imóvel sob 

matrícula nº 36.152.

2. Desta forma, considerando que o termo de penhora de fls. 278 foi 

lavrado com os dados fornecidos pelo patrono, ou seja, com o imóvel 

contendo erro na grafia, necessário se faz uma nova retificação do termo 

de penhora constando a matrícula correta.

3. Assim, torno sem efeito penhora lavrada às fls. 266, e determino a 

lavratura da RETIFICAÇÃO AO TERMO DE PENHORA (usar esse título) 

lavrada às fls. 278, consignando-se, todavia, que os imóveis a serem 

penhorados, referem-se às matriculas descritas no pedido de fls. 271 vº, 

quais sejam, 36.512, 51.391 e 50.917, todos do Cartório Registral do 5º 

Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.

4. Por fim, concedo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias para que 

informe se a penhora lavrada equivocadamente sobre a matrícula nº 

36.152, já foi averbada no respectivo Cartório de Imóveis.

5. Caso positivo, expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do 5º 

Ofício de Cuiabá-MT, para a baixa do registro na matrícula nº 36.152 e 

averbação da penhora junto à matrícula nº 36.512.

6. Por fim, ressalto que a intimação do cônjuge do executado também se 

deu de forma imprecisa, tendo sido intimada de imóvel que não lhe 

pertence, pelo que, determino a realização de nova intimação da penhora 

nos termos retificados.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 27742 Nr: 5910-25.2000.811.0002

 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: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A, MARIA GONÇALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183, JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.959B, 

KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:MT 10661, RAFAELLE OLIVEIRA 

NORONHA LUZ - OAB:12314/MT, SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183, CLEILSON MENESES GUIMARÃES - OAB:7960

 Vistos.

1. Tendo em vista que a ação de obrigação de fazer (entregar o veículo) 

fora convertida em perdas e danos, conforme decisão nos autos em 

apenso (código 83469 - fls. 255/256), remeta-se o presente feito ao 

arquivo, com as baixas de estilo.

2. Intimem-se.

3. Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280806 Nr: 24732-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA JOÃO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.350, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 Vistos.

1. Considerando a informação prestada nos autos pelo Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJMT, a fim de regularizar a situação em questão, 

determino para que a senhora Gestora expeça oficio ao Banco Santander 

para que proceda o imediato cumprimento da determinação exarada em 

fls. 190/190-v, ou seja, a transferência dos valores bloqueados em fls. 

191 e 192 (IDs. 072018000007826679 e 072018000007826695), para a 

agência 3834 do Egrégio Tribunal de Justiça.

2. Para o cumprimento do ato determinado, encaminhe-se cópias da 

decisão e das telas de bloqueio.

3. Com a devida resposta, remetam-se conclusos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280221 Nr: 24111-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO 

LTDA, VALDECIR MATEUS, HENRIQUE MATHEUS, EUNICE DE OLIVEIRA 

MATEUS, VANESSA LUCIANA SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de arresto, por entender que a simples propositura de 

ação monitória não faz prova de dívida líquida e certa para fundamentar 

medida cautelar de arresto.

2. Nesse sentido:

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE ARRESTO – 

DECISUM ESCORREITO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO 

DE LESÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexistindo liquidez e 

certeza da dívida a ser confirmada somente após julgamento da Ação 

Monitória, não há que se falar em concessão de arresto, mostrando-se 

ausentes os requisitos do art. 273 do CPC. (AgR 22397/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 07/03/2016)”.

3. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor requerer o que 

entender necessário para a citação do requeridos: EJM Engenharia 

Construção e Comercio Ltda, Henrique Matheus e Vanessa Luciana 

Serafim da Silva.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 109218 Nr: 5093-14.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RUTH COSTA SILVA, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:MT/9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

1. Postergo a análise do pedido de expedição de alvará pugnado pela 

instituição financeira para após a adequação do contrato nos termos da 

sentença e do acórdão, adequação que deverá ser realizada pela própria 

instituição financeira, com a devida apresentação dos cálculos, concedo o 

prazo de 15 dias para tanto.

2. Apresentados os cálculos, intime-se a autora para que no prazo de 5 

dias se manifeste.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 485396 Nr: 5284-10.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALIL E BASSO LTDA-ME, HOSSEIN KHALIL, 

CLODOVILIO DA CONCEIÇÃO, KELLY BALDIN BASSO, JULIANA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI EMPREENDEDORES MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bisneia Cristina Silva - 

OAB:16208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 Vistos.

.

1. Inicialmente, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de 

fls. 36, pois os embargos já foram recebidos às fls. 22vº, quando o feito 

tramitava junto ao Processo Judicial Eletrônico - PJE, razão pela qual 

também torno sem efeito a certidão de fls. 37.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

3. Vistas com carga à Defensoria Pública.

4. Com a resposta nos autos, conclusos.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264451 Nr: 3840-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEY ROGERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Vistos.

1. Considerando o descumprimento reiterado por parte da instituição 

financeira, concedo ao requerido o prazo de 5 dias para que pugne pelo 

que entender necessário.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325847 Nr: 22229-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR ROMANO SERVIÇOS ME, VLADIMIR 

ROMANO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP, LEANDRO GARCIA - OAB:210.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, determino o cumprimento do item 3 da decisão de fls. 103, 

devendo a Secretaria da Vara proceder a retificação da autuação e 

registros do feito, tendo em vista a inclusão do Sr. Vladimir Romano no 

polo passivo da ação.

2. Ademais, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente 

apresente a planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise 

do pedido de indisponibilidade financeira.

3. Após, conclusos.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 421778 Nr: 22899-81.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER DOS SANTOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de citação por hora certa, com fulcro no que 

dispõe o art. 252, do Código de Processo Civil, uma vez que não fora 

certificado pelo senhor Oficial de Justiça acerca de eventual suspeita de 

ocultação do réu.

2. Assim, expeça-se mandado de citação com as advertências de praxe.

3. Consigne no mandado que se por 2 (duas) vezes, o Oficial de Justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, HAVENDO SUSPEITA DE OCULTAÇÃO intimar qualquer 

pessoa da família, ou , em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar – (art. 

252 do CPC).

4. Consigne, ainda, que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 

controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a 

funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência 

– (art. 252 do CPC).

5. Após, deliberarei acerca dos demais pedidos.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307799 Nr: 3739-41.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÓGICA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSE MARIA CERQUEIRA, PAULO ROBERTO COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB-MS 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia do patrono, intimem-se pessoalmente o autor a 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1º).

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313237 Nr: 9379-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. MANOEL CERQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA 

-ME, NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:

 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. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

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 manifestar seu interesse no prosseguimento 

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.: 349579 Nr: 15506-42.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. COSME SOARES-ME, AMARO COSME 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. Todavia, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se que a parte executada não possui relacionamento com 

qualquer instituição financeira, conforme extrato 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 manifestar seu interesse no prosseguimento 

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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 243199 Nr: 4390-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER TOSHIO SUEKANE, SANDRA AMARA SANTI 

SUEKANE, JOSEFINA VIERO SANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MORIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 
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JÁCOMO - OAB:

 Vistos.

1. Intime-se a patrona da instituição financeira para que no prazo de 5 dias 

se manifeste acerca da petição que aportou ao feito em fls. 132//133 e 

documentos juntados.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429865 Nr: 728-96.2016.811.0002

 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 FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE MARIA DA COSTA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:MT 17555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela instituição 

financeira, em face do requerido, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438211 Nr: 5834-39.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F MARQUES GALHARDI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT-13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 88882 Nr: 10480-78.2005.811.0002

 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): DIMECOMM DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, LEANDRO SALA DE CAMPOS, SOLANGE 

CRISTINA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R.GOES NICODELLI - OAB:56.918- PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia do credor, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas necessárias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270997 Nr: 12966-26.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando que o valor penhorado às fls. 66 é ínfimo em relação ao 

valor do débito, não vejo prejuízo no deferimento do pedido de suspensão 

do feito.

2. Assim, considerando que a execução tramita há vários anos sem a 

devida liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 397607 Nr: 10069-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CAMPOS LTDA - ME, 

DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS, ODENIR BENEDITO DA MOTA

 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. Inicialmente, verifico que fora certificado às fls. 113 que houve citação 

apenas do requerido Douglas Nassarden de Campos, conforme certidões 

de fls. 67 e 109.

2. Todavia, de acordo com a certidão de fls. 109, a citação do requerido 

Supermercado Campos foi efetivada, na pessoa do segundo requerido 

(Douglas Nassarden de Campos), motivo pelo qual, TORNO SEM EFEITO a 

certidão de fls. 109.

3. Desta forma, acolho pedido de busca de endereço, apenas com relação 

ao requerido Odenir Benedito da Mota, pelo sistema BACENJUD, conforme 

extrato anexo.

4. 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 extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

5. Às providências.

.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 584 de 590



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423636 Nr: 23901-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GONCALVES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia do patrono, intimem-se pessoalmente o autor a 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1º).

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321353 Nr: 17757-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUXIRUM TEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS 

LTDA ME, JUSDEMAR ASSAD JUNIOR, LENILDO PEREIRA DA SILVA

 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, RAFAEL ABDALA CARVALHO - 

OAB:17041OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para, dentro do prazo 05 (cinco) dias, 

para manifestar acerca Carta Precatória devolvida.(fls.151 á 153)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384821 Nr: 1938-22.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E 

EDIFICAÇÕES LTDA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY HELOISE TOLEDO - 

OAB:, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443, MILTON 

LAURO SCHMIDT - OAB:

 Vistos.

.

1. Ao autor para impugnar, querendo, os termos das contestações 

apresentadas pelos requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380662 Nr: 27238-20.2014.811.0002

 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): ADÃO RONILDO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 244375 Nr: 5090-54.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE COSTA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. O autor foi intimado a recolher a diligência para cumprimento do 

mandado de citação (fls. 98), deixando transcorrer o prazo sem o devido 

cumprimento.

2. Neste permeio, veio às fls. 99/100 para requerer a penhora nos ativos 

financeiros do executado, via bacenjud.

3. Ora, o pedido de penhora não guarda qualquer relação com a ordem do 

processo, já que sequer fora oportunizado ao devedor o pagamento do 

débito, razão pela qual, indefiro-o.

4. Assim, concedo-lhe novo prazo de 05 (cinco) para que recolha a 

diligência suficiente para o cumprimento do mandado e, uma vez inerte, 

intimem-se pessoalmente o exequente para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção (CPC, art. 485,§ 1º).

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316556 Nr: 12931-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S DE O SANTANA ME( DANDAUTO 

AUTOMOVEIS), SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA, ADAILTON ANTONIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o que dispõe o parágrafo único, do art. 487, do Código de 

Processo Civil, oportunizo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição nos autos, 

considerado que os executados não foram citados até a presente data.

2. Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 351178 Nr: 16712-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): FABIO DE SOUZA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, 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. Indefiro o postulado retro, tendo em vista que a presente execução foi 

proposta em face de FABIO DE SOUZA BRITO DA SILVA - pessoa física, 

conforme consta da exordial e documentos que a acompanham.

2. 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 manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031917/8/2018 Página 585 de 590



.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 272084 Nr: 13551-78.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A ARREDAMENTO 

MERCANTIL, ITAU - UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132/RO, Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a carta de intimação pessoal da autora retornou com 

a informação "AO REMETENTE" e, que comungo do entendimento de que é 

dever da parte manter seu seus dados atualizados, até por questões de 

celeridade processual, assim, a inoperância da parte autora em manter 

seus dados atualizados, possibilita o arquivamento do feito por desídia.

2. Assim, considerando que a autora, mesmo devidamente intimada não se 

manifestou, o arquivamento é a medida que se impõe.

3. Remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se as baixas e anotações 

de praxe.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 99357 Nr: 8843-58.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELSON JOSE DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Diante do exposto, declaro prescrita a pretensão do requerente e 

resolvo o mérito, nos termos do inciso II, art. 487, do Código de Processo 

Civil, por consequência, julgo EXTINTA a presente. 7. Custas recolhidas na 

distribuição. 8. Transitada em julgado, dê-se baixas e arquivem-se os 

autos.9. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385821 Nr: 2520-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSARA MAGALHÃES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.8. Custas pagas na distribuição.9. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.10. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383770 Nr: 1245-38.2015.811.0002

 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: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTILO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

VAGUINALDO JOSE SILVA PINTO, PATRICIA FERNANDES DIAS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido do autor requerendo a indisponibilidade nos 

ativos financeiros do requerido, via Bacenjud, pois o feito ainda tramita na 

fase de conhecimento, não havendo previsão legal para o deferimento do 

pedido.

2. Assim, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que requeira o 

que entender necessário para o deslinde da ação.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena 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.: 232301 Nr: 12398-78.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FIDC NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

JOÃO CARLOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:MT 13.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a carta de intimação pessoal da autora retornou com 

a informação "AO REMETENTE" e, que comungo do entendimento de que é 

dever da parte manter seu seus dados atualizados, até por questões de 

celeridade processual, assim, a inoperância da parte autora em manter 

seus dados atualizados, possibilita o arquivamento do feito por desídia.

2. Assim, considerando que a autora, mesmo devidamente intimada não se 

manifestou, o arquivamento é a medida que se impõe.

3. Remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se as baixas e anotações 

de praxe.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440819 Nr: 7208-90.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUDY DAIRANE DIAS VALENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da 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._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201352 Nr: 12065-97.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARÁ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Caetano Simão - 

OAB:9027-B, ELZA MADALENA PALMA SIMÃO - OAB:8149, LAURA 

PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:mt 9.217

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Avaliação, devendo ser recolhida através do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de 
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Diligência. Nada mais,__Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 219896 Nr: 160-27.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA MARIA PEREIRA & CIA LTDA ME, 

NEUSA MARIA PEREIRA, ANDERSON PEDROSO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da 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._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280070 Nr: 23923-86.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da 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._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446673 Nr: 10260-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR LOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da 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._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 102230 Nr: 11284-12.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRADÃO FREIOS E MOLAS LTDA, MARCIO 

RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE S. SANTOS 

NETO - OAB:OAB-MT 9270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Exequente, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo 

de 05(cinco) dias, informar o endereço exato do bem imóvel, matrícula 

nº9.059, ofertado à penhora, às fls. 41/43, para o devido cumprimento da 

expedição do mandado de avaliação do mesmo, bem como, com endereço 

informado, providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do referido Mandado de 

Avaliação, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais,___Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 408060 Nr: 15630-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO- SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTOSERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA-ME, DOUGLAS RODRIGUES DE 

CARVALHO, EMMANOEL RODRIGUES DE CARVALHO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da 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._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439036 Nr: 6294-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES GONÇALVES SODRE - ME, 

EVANILDES GONÇALVES SODRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da 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._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321673 Nr: 18083-27.2013.811.0002

 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: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSE BORGES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da 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 
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com o valor da diligência. OBS: SÃO VÁRIOS ENDERÇOS NA REGIÃO 

CENTRAL. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do Código 

de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco dos Santos – 

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409323 Nr: 16308-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO TEIXEIRA, MARIA 

AUXILIADORA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Penhora e Avaliação, devendo ser recolhida através do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de 

Guias – Guia de Diligência. Nada mais,___Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 400308 Nr: 11474-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DO CARMO DA SILVA, JOSE DO CARMO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/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/arrestados, 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.(...)10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro 

meio, façam-se os autos conclusos para o cancelamento da 

indisponibilidade (CPC, art. 854, § 6º).11. Em caso de inércia do credor 

quanto ao item 3 desta decisão, intimem-se pessoalmente o exequente a 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, e 

consequente cancelamento da indisponibilidade ora realizada.12. Às 

providências..

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005037-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005037-75.2018.8.11.0002; AUTOR: JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - 

ME RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor em ID. 14462385 pugnando pela 

reconsideração da decisão de ID. 14169690, trazendo novos documentos 

a fim de comprovar sua hipossuficiência financeira. 2. Pois bem. Sem 

maiores delongas, constato que os novos documentos trazidos pelo autor 

em nada comprovam a hipossuficiência declarada. 3. Consigno que, o 

próprio autor afirma que pagava de parcela o valor de R$ 15.139,82 

(quinze mil cento e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), o que, 

salvo melhor Juízo, por si só comprova que possui lastro financeiro 

suficiente para o eventual recolhimento das custas processuais. 4. Diante 

do exposto, INDEFIRO o pedido do autor e concedo o prazo de 15 dias 

para que recolha as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003500-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GARCIA OAB - SP210137 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONALIZA FERRAREZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY SOUZA FARIA OAB - MT7529/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 5 0 0 - 1 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  R O D O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MONALIZA 

FERRAREZ DE OLIVEIRA Vistos. . 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando a 

apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente 

em garantia. 2. A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele 

atrelados e do comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada a 

citação do requerido. Efetivada a medida liminar e procedida a citação do 

requerido, o devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em 

sua inicial, conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo 

lançada nos autos. 4. Breve relato. Fundamento. DECIDO. 5. Analisando o 

presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de 

devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, 

conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 

3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 7. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 9. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 10. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§ 2º, do CPC. 11. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 12. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006248-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006248-83.2017.8.11.0002 AUTOR: FABIANE MARTA FERREIRA DE 

SOUZA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. 1. Cuida-se de Exibição de Documentos proposta 

em face da Instituição Financeira, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas processuais pagas 

na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002026-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R LEMES DE OLIVEIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002026-09.2016.8.11.0002 AUTOR: R LEMES DE OLIVEIRA - ME RÉU: 

BANCO SANTANDER S/A Vistos. 1. Trata-se de Exibição de Documentos 

interposta em desfavor da Instituição Financeira, todos qualificados nos 

autos. 2. Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, eis que não 

restou comprovado nos autos os requisitos necessários para o seu 

deferimento. 3. Devidamente intimada para recolher as custas 

processuais, a autora deixou escoar o prazo sem manifestação e sem 

recolher as custas devidas. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário relatório. DECIDO. 5. Com efeito, o pedido de gratuidade de 

justiça fora indeferido, sendo concedido o prazo para o recolhimento das 

custas processuais. 6. Em análise aos autos, verifico que a autora, 

devidamente intimada, não praticou o ato que lhe incumbia, qual seja, o 

recolhimento das custas processuais, em prejuízo ao regular trâmite 

processual. 7. Ademais, dispõe a CNGC que, não havendo o preparo no 

prazo de 30 (trinta) dias, o feito será enviado ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito, com arquivamento 

definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 8. Diante do exposto, por não 

promover os atos e diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a 

presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 9. Sem custas processuais. 10. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 11. P. I. C. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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